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Relatório Bolsistas CAPES/DS - PPGEduMat – 2020/02 

 

1. Apresentação 

O Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática (PPGEduMat) da UFMS 

possui, no segundo semestre de 2020, treze cotas de bolsas de doutorado (onze bolsas CAPES 

e duas FUNDECT)  e  dezesseis cotas de bolsas de mestrado (sendo quatorze bolsas CAPES  

e duas bolsas FUNDECT). 

Em 2019, a comissão de bolsas do programa, instituída pela Instrução de Serviço 6, 

recebeu orientações bastante específicas da Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação da 

UFMS em relação às informações que deveriam estar disponíveis no site do programa em 

relação ao tema “bolsas”. 

A partir daí, a comissão, com grande colaboração dos membros discentes e docentes do 

programa, iniciou algumas ações. Entre elas, após ampla discussão interna, regulamentamos e 

procedimentos relacionados às bolsas CAPES/DS do programa por meio da resolução de 

número 076, publicada em 29 de julho de 2019. 

Nesta resolução, instituímos, por orientação da PROPP, relatórios semestrais e planos 

de trabalho anuais a serem enviados pelos bolsistas do programa, de modo que a comissão 

poderia, a partir deles, ter os elementos e informações necessários para a produção deste 

relatório. 

Desde modo, no segundo semestre de 2019 os bolsistas entregaram, pela primeira vez, 

seus relatórios semestrais. No ano de 2020 foi estipulada a data de 17/04/2020 para a entrega 

de seus planos de trabalho anuais. Assim os bolsistas foram orientados a enviar relatórios até 

quinze dias após o fim de cada semestre, referentes às atividades desenvolvidas.   Com essas 

informações, a comissão, então, pôde analisá-las e construir este relatório geral, que 

apresentamos e divulgamos à comunidade acadêmica. 

Neste relatório será possível encontrar, de modo sistematizado, quais foram as 

principais ações e produções de nossos bolsistas no segundo semestre de 2020. 

 

2. Identificação dos bolsistas 2020/02 

O programa conta com vinte e nove bolsistas entre os cursos de mestrado e doutorado. 

No semestre de 2020, vinte e quatro alunos enviaram o relatório das atividades. O restante 

encaminhou o relatório após o prazo a partir do contato estabelecido pela comissão de bolsas.  
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O ano de ingressos desses bolsistas se divide entre 2017 (dois bolsistas), 2018 (um bolsista), 

2019 (10 bolsistas) e 2020 (onze bolsistas). 

 

2.1. Bolsistas de Mestrado 

Atualmente o PPGEduMat possui dezesseis discentes bolsistas de mestrado, sendo 

estes: 

Aline Suemi Moroto (CAPES) 

Cíntia Raquel Ferreira Mercado de Almeida (CAPES) 

Danusa Nunes de Menezes (CAPES) 

Fabio Palácio Batista (CAPES) 

Francieli Aparecida dos Santos (CAPES) 

Gerson dos Santos Farias (CAPES) 

José Terêncio Neto (CAPES) 

Larissa Beatriz Molgora (CAPES) 

Lucia Moreno (CAPES) 

Ludiér Mariano Rosa (CAPES) 

Mariana Duarte de Souza (CAPES) 

Tuane Pacheco (CAPES) 

Vanuza Camargo Durães (CAPES) 

Victor Ferreira Ragoni (CAPES) 

Diogo Ferreira Jandrey (FUNDECT) 

Luiza Cordeiro de Andrade Faustino (FUNDECT) 

 

2.2. Bolsistas de Doutorado 

Quanto ao doutorado, no ano de 2020, o PPGEduMat conta com treze bolsistas: 

Amanda Silva de Medeiros (CAPES) 

Bárbara Drielle Roncoletta Corrêa (CAPES) 

Bruna Letícia Nunes Viana (CAPES) 

Camila Aparecida Lopes Coradetti (CAPES) 

Dayani Quero Da Silva (CAPES) 

Endrika Leal Soares (CAPES) 

Ivanete Fatima Blauth (CAPES) 

Janielly Taila dos Santos Verbisck (CAPES) 
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Juliana Leal Salmasio (CAPES) 

Renata Rodrigues Souza (CAPES) 

Vivian Nantes Muniz Franco (CAPES) 

Cleide Ribeiro Mota Arinos (FUNDECT) 

Leandro de Oliveira (FUNDECT) 

 

3. Seminários do programa no semestre 

Por conta da pandemia não ocorreram seminários no PPGEduMat no segundo 

semestre de 2020. Os seminários acontecem quinzenalmente (podendo ter pequenas 

alterações a depender dos palestrantes) com palestras de professores convidados sobre 

diferentes temas que permeiam as pesquisas em Educação Matemática. A participação dos 

bolsistas nos seminários é obrigatória. Com a situação atual esses encontros ficaram 

impossibilitados. Uma sugestão lançada foi a movimentação dos bolsistas em diferentes 

espaços virtuais durante o período de distanciamento social. Assim, a partir dos relatórios 

enviados ao fim do segundo semestre de 2020, foram elencadas participações em lives, 

palestras, jornadas virtuais, conferências, seminários e cursos ministrados virtualmente, ainda 

que essa participação tenha sido em caráter opcional. 

 

4. Participação em bancas de qualificação e defesa 

Outra ação incentivada é a participação dos bolsistas em exames de qualificação e 

defesa de mestrado e doutorado, não somente restritos ao grupo ou área de pesquisa de cada 

um, mas na área como um todo, com intuito de discutir e pensar outros olhares para sua 

formação, já que estes se formarão como mestres ou doutores em Educação Matemática (ou 

seja, no amplo, como campo de pesquisa). O número de participação por cada bolsista variou 

entre uma e dez participações. A comissão reforça a orientação de que esse é um espaço 

importante de formação acadêmica e que, especialmente no ano de 2020, o fato de as defesas 

e qualificações estarem sendo realizadas online pode favorecer o acesso às sessões. 

 

5. Participação em grupos de estudo/pesquisa 

Os vinte e nove bolsistas do PPGEduMat integram onze grupos de estudo/pesquisa 

 

5.1.  DDMAT – Grupo de Estudos em Didática da Matemática  

Cleide Ribeiro Mota Arinos 
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José Terêncio Neto 

Ludiér Mariano Rosa 

Janielly Taila dos Santos Verbisck 

 

5.2. FAEM – Avaliação e Formação de Professores de Matemática  

Bruna Letícia Nunes Viana 

Dayani Quero Da Silva 

Luiza Cordeiro de Andrade Faustino 

 

5.3. FORMEM – Formação e Educação Matemática 

Gerson dos Santos Farias 

 

5.4. GEduMaD – Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Matemática, 

Diversidade e Diferença 

Fabio Palácio Batista 

 

5.5. GETECMAT – Grupo de Estudos de Tecnologia e Educação Matemática 

Amanda Silva de Medeiros 

Bárbara Drielle Roncoletta Corrêa 

Ivanete Fatima Blauth 

 

5.6. HEMEP – História da Educação Matemática em Pesquisa 

Mariana Duarte de Souza 

Endrika Leal Soares 

Vivian Nantes Muniz Franco 

 

5.7. GPCEM – Grupo de Pesquisa Currículo e Educação Matemática 

Danusa Nunes de Menezes 

Camila Aparecida Lopes Coradetti 

Renata Rodrigues Souza 

 

5.8. Compasso MS 
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Aline Suemi Moroto 

Diogo Ferreira Jandrey 

 

5.9. GFEPEM – Grupo da Fronteira de Pesquisa e Ensino em Educação 

Matemática 

Tuane Pacheco 

 

5.10. MANCALA – Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Matemática, 

Cultura e Formação Docente 

Cíntia Raquel Ferreira Mercado de Almeida 

Francieli Aparecida dos Santos 

Lucia Moreno 

 

5.11. TeDiMEM - Tecnologias Digitais, Mobilidade e Educação Matemática 

Larissa Beatriz Molgora 

Vanuza Camargo Durães 

Victor Ferreira Ragoni 

Juliana Leal Salmasio 

 

6. Comissões do programa 

Atualmente, o PPGEduMat conta com comissões que auxiliam no funcionamento do 

programa, além de três representações discentes, sendo estas no Instituto de Matemática, no 

Colegiado do Programa e na Comissão de bolsas. Ficou estabelecida a participação 

obrigatória dos bolsistas nestas comissões e representações, com o intuito do envolvimento e 

da movimentação deles em ações e espaços que vão além da pesquisa em si. Seguem as 

comissões, suas funções, e os bolsistas participantes de cada uma. 

 

6.1. Comissão do café 

A Comissão do Café é a equipe responsável pela organização do coffee break dos 

Seminários de Pesquisa e das Bancas de Qualificação e Defesa do PPGEduMat. Para isso, 

arrecada-se um valor mensal dos discentes que cursam os primeiros anos do mestrado e do 

doutorado que será utilizado para o consumo de todos os discentes do programa. Os membros 
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da Comissão também são responsáveis por auxiliar na organização de lanches, quando 

necessário, como na recepção dos novos discentes durante a aula inaugural. 

Bolsistas participantes:  

Janielly Taila dos Santos Verbisck (Doutorado) 

Lúcia Moreno (Mestrado) 

 

6.2. Comissão de Divulgação 

Tem a tarefa e responsabilidade de publicidade com o PPGEduMat, elaborando 

material para divulgação de atividades do nosso Programa, como: qualificações, defesas, 

grupos de pesquisa, palestras. A comissão também publica nas redes sociais do PPGEduMat 

as ações e trabalhos desenvolvidos, a fim de disseminar informações, divulgar eventos 

internos e externos em Educação Matemática e afins. Além disso, é responsável por divulgar 

atividades desenvolvidas no programa por docentes e discentes, divulgar atividades dos 

grupos de pesquisa, divulgar bancas de qualificações e defesas de mestrado e doutorado. De 

modo geral, busca-se sensibilizar os alunos quanto à participação de atividades 

proporcionadas pelo programa ou no âmbito de Educação Matemática e propagar notícias 

relativas ao programa (editais e afins).  

Bolsistas participantes: 

Cíntia Raquel Ferreira Mercado de Almeida (Mestrado) 

Diogo Ferreira Jandrey (Mestrado) 

Francieli Aparecida Prates dos Santos (Mestrado) 

Ludiér Mariano Rosa (Mestrado) 

Victor Ferreira Ragoni (Mestrado) 

Dayani Quero da Silva (Doutorado) 

Juliana Leal Salmasio (Doutorado) 

 

6.3. Comissão da Revista1 

Esta comissão cuida de todo o processo, desde receber os artigos que são submetidos 

à revista, avaliar se ele está de acordo com o escopo, encaminhar para avaliadores, receber os 

pareceres, comunicar-se com os autores, até a editoração dos artigos aprovados (conferir se 

 
1 A Revista Perspectivas da Educação Matemática (PEM) é um periódico do Programa de Pós-Graduação em 

Educação Matemática da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).  

Site: https://periodicos.ufms.br/index.php/pedmat/issue/view/585. 

Instagram: https://instagram.com/revista.perspectivas?igshid=c3bc2maketlp. 
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estão de acordo com o template, enviar para Leitura de Prova) e posterior publicação da 

edição da Revista. 

Bolsistas participantes: 

Camila Coradetti  (Doutorado) 

Ivanete Blauth   (Doutorado) 

Vivian Nantes (Doutorado) 

 

6.4. Comissão de Seminários 

O Seminário de Pesquisa é uma importante ação de compartilhamento de ideias e 

divulgação científica realizado pelo PPGEduMat desde a sua criação. Eles acontecem nas 

quintas-feiras das 15h às 17h, conforme disponibilidade de palestrantes.  São atribuições da 

comissão: contatar os palestrantes; atualizar a agenda; divulgar data e local de realização dos 

seminários; organizar o local e o equipamento de som; filmar, editar e divulgar o vídeo no 

canal do YouTube; providenciar o termo de autorização de uso de imagem; recepcionar e 

apresentar o palestrante; registrar em ata os participantes; emitir os certificados para os 

participantes e o palestrante e organizar o café. 

Bolsistas participantes: 

Danusa Nunes de Menezes (Mestrado) 

Fábio Palácio Batista (Mestrado) 

Mariana Duarte de Souza (Mestrado) 

Tuane Pacheco (Mestrado) 

Renata Rodrigues Souza (Doutorado) 

 

6.5. Comissão do Site 

A Comissão do Site é a equipe responsável pelas versões estrangeiras do site do 

PPGEduMat, que agora será disponibilizado em português, inglês, francês e espanhol.  

Bolsistas participantes: 

Aline Suemi Moroto (Mestrado) 

Gerson dos Santos Farias (Mestrado) 

José Terêncio Neto (Mestrado) 

Larissa Beatriz Molgora (Mestrado) 

Vanuza Camargo Durães (Mestrado) 
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6.6. Representação discente no Instituto de Matemática 

Essa função requer que quem esteja exercendo-a responda às demandas que surgem 

nas reuniões de acordo com os interesses de discentes do PPGEduMat. Os editais de 

convocação são divulgados previamente no Boletim de Serviço UFMS, assim como as atas 

contendo o que fora discutido. Algumas dessas discussões são: lista de ofertas de disciplinas 

de cursos como Licenciatura em Matemática, Matemática, Mestrado e Doutorado 

Profissionais, Mestrado e Doutorado Acadêmicos, Credenciamento de Docentes, etc. 

Bolsista participante: 

 Bruna Letícia Nunes Viana (Doutorado) 

 

6.7. Representação discente no Colegiado do PPGEduMat 

Essa função tem por objetivo representar os interesses dos estudantes do programa, 

por meio de participações nas reuniões mensais do colegiado, além da organização de 

reuniões discentes para diálogo sobre as demandas dos estudantes e atualização das 

informações e decisões do PPGEduMat. 

Bolsista participante:  

Endrika Leal Soares (Doutorado) 

 

6.8. Representação discente na Comissão de bolsas 

A comissão de bolsas tem como atribuições observar as normas do Programa e zelar 

pelo cumprimento destas, além de examinar, a partir dos critérios estabelecidos, as 

solicitações dos candidatos a bolsa. Também é atribuição da comissão a realização de 

processo seletivo para candidatos às bolsas do Programa mediante critérios (que são 

informados, assim como os dados dos candidatos, à Pró-Reitoria) que priorizem mérito 

acadêmico. Outra função é manter um sistema de acompanhamento do desempenho 

acadêmico dos bolsistas e dos cumprimentos das diferentes fases previstas no Programa de 

estudo. Esse sistema se refere, atualmente, ao desenvolvimento de um plano de trabalho e de 

relatórios mensais enviados pelos bolsistas à comissão de bolsas.  Por fim, é atribuição da 

comissão de bolsas manter um arquivo atualizado com as informações administrativas 

individuais dos bolsistas, permanentemente disponível para a CAPES e a FUNDECT. 

Bolsista participante:  

Amanda Silva de Medeiros (Doutorado). 
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7. Desenvolvimento da pesquisa 

A partir das informações recolhidas nos relatórios enviados, foi possível acompanhar 

o desenvolvimento das pesquisas em andamento. As alterações de cronograma indicadas 

tiveram como motivo o momento pandemia que estamos vivendo e que afeta, de uma forma 

ou de outra, nossos modos de produzir. A seguir compartilhamos os títulos das pesquisas em 

andamento dos bolsistas do programa. 

 

Bolsista Curso Título da pesquisa 

Aline Suemi 

Moroto 

Mestrado 
Theobaldo Miranda Santos e os saberes para ensinar 

geometria no ensino primário (1946 - 1971) 

Cíntia Raquel 

Ferreira 

Mercado de 

Almeida 

Mestrado 
Da aversão à descoberta: atitudes em relação à 

matemática na formação de futuros professores 

dos anos iniciais 

Danusa Nunes 

de Menezes 

Mestrado 
Um olhar sobre os discursos do campo nos livros 

didáticos de matemática dos anos finais do 

Ensino Fundamental 

Diogo Ferreira 

Jandrey 

Mestrado 
Movimento da Matemática Moderna: saberes 

para ensinar frações no ensino primário. 
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Fabio Palácio 

Batista 

Mestrado 
Compreensões sobre a vida escolar dos alunos 

com altas habilidades/superdotação referentes à 

educação matemática inclusiva. 

Francieli 

Aparecida dos 

Santos 

Mestrado 
#fiqueemcasa: conhecimento matemático 

informal de famílias e o sentido de número em 

situações de cálculo no auxílio remoto durante o 

isolamento social 

Gerson dos 

Santos Farias 

Mestrado 
Da formação inicial aos primeiros anos de 

docência: mobilização de saberes de professores 

de matemática sul-mato-grossenses 

José Terêncio 

Neto 

Mestrado 
Uma análise praxeológica de números complexos em 

livros didáticos do ensino médio 

Larissa Beatriz 

Molgora 

Mestrado 
Efeito borboleta na educação matemática em 

tempos de pandemia: entre bateres de asas e 

furacões 

Lucia Moreno Mestrado 
Dificuldades para resolver ou resolver com 

dificuldades? Estratégias de leitura na resolução 

de problemas matemáticos nos anos iniciais 
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Ludiér Mariano 

Rosa 

Mestrado 
Os inteiros relativos: construindo possibilidades 

para a compreensão desse objeto matemático 

Mariana Duarte 

de Souza 

  

Mestrado 
Construções geométricas na formação de 

professores na universidade federal de mato 

grosso do sul 

Tuane Pacheco Mestrado 
Modelagem matemática, etnomatemática e educação 

afrodescendente: conceituando afroetnomodelagem 

Vanuza 

Camargo 

Durães 

Mestrado 
Histórias em Quadrinhos e o uso de smartphones 

nas aulas de Matemática: uma proposta, várias 

possibilidades! 

Victor Ferreira 

Ragoni 

Mestrado 
Expandindo telas e contando experiências em 

educação matemática com o geogebra: da 

sensibilidade do toque à produção de conceitos 

de integrais múltiplas com o smartphone 

Amanda Silva 

de Medeiros 

Doutorado 
Quanto de infância cabe na educação? Imagens 
da educação infantil e sua potência em desformar 
escolas e pesquisas e currículos e matemáticas 
e... 
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Bárbara Drielle 

Roncoletta 

Corrêa 

Doutorado 
Diálogos sobre cultura digital: alguns olhares para 

matemática(s) e gaiolas produzidas na escola. 

Bruna Letícia 

Nunes Viana 

Doutorado 
Feminismo, Educação Matemática e Formação 

Docente: possibilidades em um lócus fraturado 

Camila 

Aparecida Lopes 

Coradetti 

Doutorado 
A política empresarial nos currículos prescritos de 

matemática como um dispositivo de segurança 

 

Cleide Ribeiro 

Mota Arinos 

Doutorado 
Potencialidades das des(construções) das formas 

geométricas para a aprendizagem de geometria 

Dayani Quero 

Da Silva 

Doutorado 
Avaliações Externas na Dinâmica de uma 

Instituição Escolar e nas suas salas de aula de 

Matemática. 

Endrika Leal 

Soares 

Doutorado 
A disciplinarização da matemática na educação 

de adultos a partir de estudos decoloniais 
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Ivanete Fatima 

Blauth 

Doutorado 
Construção de conhecimentos de professores dos 

anos iniciais para/em um processo de integração 

de tecnologias digitais ao currículo 

Janielly Taila 

dos Santos 

Verbisck 

Doutorado 
A construção de percurso(s) de estudo e pesquisa com 

um grupo de futuros professores de matemática: o 

ensino de probabilidade e estatística na educação 

básica 

Juliana Leal 

Salmasio 

Doutorado 
A produção de conhecimentos matemáticos dos 

pibidianos: possibilidades do uso de tecnologias 

e narrativas digitais 

Renata 

Rodrigues Souza 

Doutorado 
A formação de professores nas escolas cívico-

militares em Campo Grande Mato Grosso do Sul 

Vivian Nantes 

Muniz Franco 

Doutorado 
Crianças, narrativas e matemáticas: um pesquisar 

infante 

 

 

8. Produções 

No decorrer do segundo semestre de 2020, os bolsistas realizaram produções escritas 

que foram submetidas/publicadas em periódicos, eventos e livros. O incentivo a essas 

produções resulta para além da importância da divulgação das pesquisas realizadas, mas 

também da necessidade de movimentação em diferentes espaços de discussão e 
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conhecimento. Assim, a partir das informações disponibilizadas pelos bolsistas foi possível 

perceber um grande movimento de produções, principalmente em um ano pandêmico. Foram 

dezesseis resumos e trinta e dois artigos completos publicados em anais de evento. Quatro 

capítulos de livros foram publicados e cinco estão aguardando publicação. No que se refere à 

periódicos, seis artigos foram publicados (quatro em revistas de qualis A2,  um em revista de 

qualis A3 e um em revista de qualis A4); quatro artigos estão aguardando publicação (um em 

revista B2, um em revista A3 e dois em revistas B1); e dez artigos estão em avaliação (dois 

em revista A1, dois em revistas A2, dois em revistas A4, um em revista A3, dois em revista 

B2 e um em revista C). São, no total, 77 produções escritas, um aumento significativo em 

relação ao primeiro semestre. 

 

 

9. Considerações 

Por meio deste relatório nos propomos a olhar para as produções e ações dos bolsistas 

do PPGEduMat como uma forma de refletirmos sobre os trabalhos que temos desenvolvido e 

problematizamos as formas como estamos fazendo pesquisa e cumprindo com as normativas 

estabelecidas pela CAPES. Ou seja, este é um relatório para divulgar, mas também para 

repensarmos nossas ações e práticas. 

Observando os relatórios do primeiro e segundo semestre de 2020, pontuamos duas 

questões e ambas se referem às nossas movimentações e ações dentro do espaço acadêmico. 

O primeiro se refere à participação em exames de qualificação e defesa (baixa nos dois 

relatórios). É recorrente participações apenas em exames do próprio grupo de pesquisa. 

Enfatizamos que nossa formação é ampla, no campo da Educação Matemática, portanto é 

necessário e potente dialogar e conhecer outras linhas de pesquisa. Outro ponto a ser 

destacado é a grande quantidade de produções escritas e de participação em eventos. Mesmo 

no cenário atual, de exaustão, saúde mental fragilizada e demanda em excesso, é perceptível 

que nossas ações se mantiveram e que encontramos meios de continuar dialogando e 

compartilhando nossas pesquisas. 

É preciso salientar que este relatório é apenas sistematizado pela Comissão de Bolsas, 

mas é feito pelos bolsistas, a partir das informações prestadas por eles. Por isso a necessidade 

do cuidado para que essas informações sejam detalhadas e verídicas.  

 


