
 

Resolução no 04/2011 - Conselho Gestor 
Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional 
05 de setembro de 2011 
 

Edital do Material Didático 

 

O Conselho Gestor do Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional (PROFMAT), no 

exercício das suas atribuições, definidas pelo artigo 5o do Regimento, homologa as 

recomendações da Comissão Técnica julgadora do Edital do Material Didático (Edital Nº 02) de 

10 de fevereiro de 2011 contidas na Ata da Reunião da Comissão Técnica, anexa à presente 

Resolução. 

 

 

 

Marcelo Viana 

Presidente do Conselho Gestor 

Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional 



Ata da Reunião da Comissão Técnica 
EDITAL Nº 02, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2011 

 
Membros da Comissão: Clovis Gonzaga, Djairo de Figueiredo, Israel Vainsencher, Manfredo do Carmo, 
Marcelo Viana, Roberto Imbuzeiro. O professor Israel Vainsencher, impossibilitado de comparecer 
pessoalmente, enviou as suas apreciações por escrito. 
Convidados: Hilário Alencar (presidente da SBM), Vanderlei Horita (secretário da SBM) 
 

A Comissão Técnica esteve reunida no dia 29 de agosto no IMPA para avaliar as propostas 
apresentadas ao Edital do Material Didático do Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional. 
Inicialmente os presentes discutiram aspectos gerais do Edital e do funcionamento do PROFMAT. O 
professor Hilário Alencar informou que a SBM está criando a Coleção PROFMAT, que irá incluir textos 
relevantes para a formação do professor da Escola Básica, incluindo os textos didáticos do PROFMAT. 

 A Comissão Técnica constatou a existência de propostas de muito boa qualidade que justificam, 
em alguns casos, a aprovação de mais do que um texto para a mesma disciplina. Por outro lado, foi 
observado que devido ao curto prazo do Edital, diversas propostas promissoras se encontram ainda num 
estágio muito preliminar, o que dificulta a sua avaliação. Também foi questionado pelos membros qual 
seria a situação daquelas disciplinas para as quais não houve propostas de textos, ou para as quais não 
viesse a ser aprovada nenhuma proposta. O professor Marcelo Viana informou que será lançado em breve 
novo Edital, para suprir essas carências. 

Em seguida, a Comissão Técnica passou a analisar os pareceres dos consultores ad hoc a respeito 
de cada um dos textos propostos. Para cada disciplina foi feito um relato desses pareceres e outros aspectos 
relevantes da proposta. Os pareceres dos relatores foram amplamente debatidos, após o que a Comissão 
Técnica decidiu recomendar ao Conselho Gestor do PROFMAT: 

 
1. Que aprove as seguintes propostas, condicionado aos ajustes recomendados pelos consultores ad 

hoc e pela Comissão Técnica: 
Aritmética II:  

proposta de C. G. Moreira, F. Brochero e N. Saldanha 
História da Matemática: 

proposta de T. M. Roque e J. B. Pitombeira de Carvalho 
Introdução à Álgebra Linear: 

proposta de A. Hefez e C. Fernandes 
Polinômios e Equações Algébricas: 

proposta de A. Hefez e M. L. Villela 
Recursos Computacionais no Ensino da Matemática: 

proposta de V. Giraldo, F. R. Pinto Mattos, P. A. Silvani Caetano 
Temas e Problemas Elementares: 
 Proposta de E. Lages Lima, E. Wagner, P. C. Pinto Carvalho e A. C. Morgado 
 

2. Que convide os autores de outras propostas muito promissoras a que desenvolvam mais os textos e 
os reapresentem para consideração no próximo Edital. 
 

3. Que o segundo Edital do Material Didático disponha de um prazo mais alargado, que permita a 
elaboração de propostas mais amadurecidas. 

 
Nada mais havendo a considerar, a reunião foi encerrada. 
 
 
Roberto Imbuzeiro de Oliveira  
Secretário da Comissão Técnica 


