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“caráter instrumental para o trabalho educativo,
tanto de análise como de proposta de ação,
surgido de um processo de reflexão ao se tomar
distância para a visão do objeto em foco: uma
escola, um curso, um segmento do curso”
(Marin, 1995, p. 76).
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No Projeto Pedagógico do curso devem constar:
 as idéias que o articulam,
 o profissional a ser formado,
 os princípios que norteiam a formação do profissional e do

cidadão,
 as expectativas mantidas em relação ao aluno egresso,
 as atividades curriculares importantes para a formação

pretendida,
 a grade curricular que organiza as disciplinas,
 as formas de ensino eleitas pela equipe, traduzidas em

metodologias de ensino,
 as formas de avaliação do ensino, da aprendizagem e do

curso.

BICUDO, M.A.V. (Org.). Pesquisa em Educação Matemática: 
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SUPORTE PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO
De acordo com o diagnóstico do curso, são feitas algumas propostas de
superação das fragilidades existentes, podendo implicar:
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para a avaliação e o acompanhamento permanente do projeto.
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ao aprofundamento da formação geral e profissional

► o nível de atualização dos estudantes com relação à realidade
brasileira e mundial
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