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ORIENTAÇÃO PARA NOVOS ALUNOS DO EDUCIMAT/IFES 

TURMAS 2018 E 2019 
 

TURMA 2018/2 
- Matrícula de 18 a 20 de julho de 2018, na secretaria acadêmica do Cefor/Ifes. 
- Abertura do semestre letivo (Aula Inaugural) será realizada em 10 de agosto de 2018, sexta-feira, das 13h 
as 17h, no Cefor/Ifes. 
- Declarações de vínculo com o programa de pós-graduação serão entregues no dia da abertura. 
- Disciplinas Obrigatórias (Já matriculados): História e Filosofia da Ciência, Seminários de Pesquisa em ECM, 
Metodologias de Pesquisa, Metodologias de Ensino, Teorias de Aprendizagem (5 disciplinas). Disciplinas a 
serem cursadas no período de agosto a dezembro de 2018.  
- Disciplinas Optativas: As disciplinas disponíveis dentro o possível horário, poderão ser incluídas até a 
primeira semana de setembro, com autorização do orientador. 
- Observação: Qualquer eventual questão deverá ser tratada com a Coordenação do Programa de Pós-
graduação em Educação em Ciências e Matemática após 23 de julho de 2018. 
 

TURMA 2019/1 
- Matrícula de 18 a 20 de julho de 2018, na secretaria acadêmica do Cefor/Ifes. 
- Abertura do semestre letivo (Aula Inaugural) será realizada em fevereiro de 2019.  
- Disciplinas Obrigatórias (Já matriculados): História e Filosofia da Ciência, Seminários de Pesquisa em ECM, 
Metodologias de Pesquisa, Metodologias de Ensino, Teorias de Aprendizagem (5 disciplinas). Disciplinas a 
serem cursadas no período de fevereiro a junho de 2019. 
- Declarações de vínculo com o programa de pós-graduação serão disponibilizadas a partir de 01 de agosto 
de 2018.  
- Observação: Qualquer eventual questão deverá ser tratada com a Coordenação do Programa de Pós-
graduação em Educação em Ciências e Matemática após 23 de julho de 2018. 
 

DOCUMENTOS PARA MATRÍCULA 
1. Documento de identificação civil com foto expedido pela Secretaria de Segurança Pública ou pela Diretoria 
Geral da Polícia Civil ou pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar ou pela Polícia Federal; identificação 
fornecida por ordens ou conselhos de classes que por lei tenham validade como documento de identidade, 
Carteira de Trabalho e Previdência Social emitida após 27 de janeiro de 1997 ou Carteira Nacional de 
Habilitação com fotografia, na forma da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 ou Passaporte (em todos os 
casos, o documento não poderá apresentar prazo de validade vencido); 
3. Histórico escolar (completo, legível e sem rasuras) junto com o Diploma ou Declaração de Conclusão em 
nível de graduação, emitidos por Instituição reconhecida pelo MEC (frente e verso, completo, legível e sem 
rasuras); 
4. Histórico escolar (completo, legível e sem rasuras) junto com o Certificado ou Declaração de Conclusão de 
Pós-graduação em Nível de Especialização para os candidatos que identificaram esse nível de ensino em 
sua inscrição. emitidos por Instituição reconhecida pelo MEC (frente e verso, completo, legível e sem rasuras); 
5. Carteira de Identidade para estrangeiros permanentes ou protocolo de solicitação; 
6. Certidão de registro do consulado para estrangeiros;  
7. Certidão Civil de Nascimento ou de Casamento; 
8. Título de Eleitor para maiores de 18 anos de idade; 
9. Quitação eleitoral ou comprovante de votação para maiores de 18 anos de idade. O comprovante de 
votação poderá ser substituído pela Certidão de Quitação Eleitoral, que pode ser obtido através do site 
www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral ou em um cartório eleitoral; 
10. Cadastro de Pessoa Física – CPF; 
11. Certificado de alistamento válido (ou Certificado de reservista ou Certificado de isenção ou Certificado de 
dispensa de incorporação), para o candidato do sexo masculino nascido entre 1972 e 1998. 

 
 

RESUMO DO CURSO 
Os créditos em disciplinas exigidos para complementação dos estudos são distribuídos da seguinte maneira: 
 

i. Formação Pedagógica e Epistemológica. 10 (dez) créditos obrigatórios (5 disciplinas). 
ii. Formação Disciplinar em Educação em Ciências e Matemática. Mínimo de 3 (três) créditos 

optativos – Debates Conceituais em Ciências I ou Debates Conceituais em Matemática I (mínimo de 
1 disciplina optativa). 
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iii. Formação Complementar em Educação em Ciências e Matemática. Mínimo de 6 (seis) créditos 
optativos (mínimo de 3 disciplinas optativas). 

iv. Pesquisa de Mestrado em Educação em Ciências e Matemática. 10 (dez) créditos obrigatórios. 
v. Prática de Ensino Supervisionado. 2 (dois) créditos obrigatórios. 
vi. Total de Créditos Obrigatórios: 22 (vinte e dois) créditos obrigatórios. 
vii. Total de Créditos Optativos: 9 (nove) créditos optativos. 
viii. Total de Créditos: 31 (trinta e um) créditos. 

 
A estrutura curricular prevê a duração de 24 meses, podendo ser ampliado até 36 meses, a critério do 
Colegiado de Pós-Graduação (CPG). 
 
Com relação às atividades complementares, durante o itinerário formativo os estudantes deveram realizar 
atividades na forma estabelecida no Quadro 1, de forma a totalizar o quantitativo mínimo de 14 créditos 
complementares. 
 
Quadro 1. Atividades complementares do mestrado profissional previstas durante o itinerário formativo, com 
créditos equivalentes mínimos obrigatórios a serem computados.  

Atividade 
Complementar 

Atividade Complementar realizada durante o 
itinerário formativo do mestrado Crédito Total Mínimo  

de Créditos  
Grupo de Pesquisa Participação de um Grupo de Pesquisa cujo 

orientador esteja vinculado. 1 crédito/semestre 2 créditos 

Trabalho Científico 

Trabalho apresentado na forma de resumo ou 
resumo expandido em evento científico, 
publicado em conjunto com um professor do 
mestrado, abordando um assunto relacionado à 
área de Ensino/Capes. 

1 crédito/trabalho 

2 créditos 

Trabalho completo apresentado em evento 
científico, publicado em conjunto com um 
professor do mestrado, abordando um assunto 
relacionado à área de Ensino/Capes. 

2 créditos/trabalho 

Livro ou capítulo de livro publicado em conjunto 
com um professor do mestrado, abordando um 
assunto relacionado à área de Ensino/Capes. 

3 créditos/trabalho 

Artigo completo aprovado ou publicado em 
conjunto com um professor do mestrado em 
periódico da área de Ensino. 

4 créditos/trabalho 

Exame  de Suficiência 
em Inglês 

Apresentação de um comprovante de teste de 
suficiência de língua inglesa, do tipo Toefl, 
Cambridge, ou equivalente, ou obtido em local 
credenciado pelo Programa de Pós-graduação, 
com nota superior a 50% de aproveitamento.  

2 créditos 2 créditos 

Seminário Seminário de pós-graduação (SECIM). 2 créditos 2 créditos 
Exame de Qualificação Exame de qualificação de Mestrado. 2 créditos 2 créditos 

Defesa Defesa da dissertação de Mestrado. 2 créditos 2 créditos 

Produto Educacional Desenvolvimento e apresentação de um Produto 
Educacional com base no trabalho de mestrado. 2 créditos 2 créditos 

Total   14 créditos 
 
O candidato aprovado deverá apresentar um certificado/declaração de exame de suficiência de língua inglesa, 
do tipo Toefl ou Cambridge, ou equivalente, com aproveitamento de 50%, obtido em local credenciado pelo 
programa de pós-graduação, até a data do exame de qualificação de mestrado. Serão aceitos certificados de 
exames de suficiência realizados no período de até 5 anos na data do exame de qualificação de mestrado. 
 
Para defesa de mestrado, o discente deverá cumprir as seguintes etapas: 
 
i. Ter cursado um mínimo de 31 créditos obrigatórios e optativos, previstos neste Regulamento; 
ii. Ter realizado um mínimo de 14 créditos em atividades complementares realizadas durante o itinerário 
formativo do mestrado; 
iii. Declaração, ou equivalente, de aprovação em exame de suficiência em língua inglesa; 
iv. Apresentar produções acadêmicas exigidas no Quadro 1 deste Regulamento; 
v. Ter aprovação no exame de qualificação; 
vi. Apresentar um produto educacional em uma das formas estabelecidas neste Regulamento. 
vii. Apresentar uma dissertação de mestrado orientada por um dos docentes do Educimat. 


