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Breve Histórico 

 

8/nov/2010 – Ofício do CTC-ES recomendando o PROFMAT. Homologado pela 

Portaria no 1325 do Ministério da Educação publicada no D.O.U. em 22/set/2011. 

 

19/fev/2011 – 1o Exame Nacional de Acesso (Turma 2011: 1.192 vagas). 

 

21/mar/2011 – Portaria No 286 do Ministério da Educação criando bolsas de estudos 

da CAPES para o PROFMAT e programas de pós-graduação similares. 

 

02/abr/2011 – Aula Inaugural do PROFMAT. 

 

26/nov/2011 – 2o Exame Nacional de Acesso (Turma 2012: 1.575 vagas). 

 

25/ago/2012 – 3o Exame Nacional de Acesso (Turma 2013: 1.570 vagas). 

 

31/ago/2013 – 4o Exame Nacional de Acesso (Turma 2014: 1.500 vagas). 

 

01/nov/2014 -  5o Exame Nacional de Acesso (Turma 2015: 1.575 vagas) 



Objetivo, Modalidade 

 

O Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional 

(PROFMAT) tem como objetivo proporcionar formação 

matemática aprofundada relevante ao exercício da 

docência no Ensino Básico, visando dar ao egresso 

qualificação certificada para o exercício da profissão de 

professor de Matemática. 

 

O PROFMAT é um curso na modalidade semipresencial 

com oferta nacional, conduzindo ao título de Mestre, 

coordenado pela Sociedade Brasileira de Matemática 

(SBM) e integrado por Instituições de Ensino Superior, 

estruturadas em Rede Nacional no âmbito do Sistema 

Universidade Aberta do Brasil (UAB/CAPES). 



Ensino: aulas presenciais, atividades a distância e exames nacionais aos 
sábados. 

Atividades a Distância: Ambiente Virtual de Aprendizagem, acessível 24 
horas por dia a todos os discentes (http://moodle.profmat-sbm.org.br).  

Disciplinas: 7 disciplinas obrigatórias e 2 disciplinas eletivas. 

Exames Nacionais nas quatro disciplinas básicas (Números e Funções Reais, 
Matemática Discreta, Geometria e Aritmética). 

Períodos Letivos: março-junho, agosto-novembro e janeiro-fevereiro (Verão). 

Exame de Qualificação: exame sobre quatro disciplinas básicas. 

Dissertação: tema específico pertinente ao currículo de Matemática do Ensino 
Básico  

Tempo de duração do mestrado: 2 anos 

Diploma emitido por cada Instituição Associada com o selo da SBM 

 

 

Estrutura Acadêmica 



Ambiente Virtual de Aprendizagem 



Exame de Qualificação 

Exame realizado durante o segundo ano do programa, incidindo 

sobre o material das quatro Disciplinas Básicas. 

 

Exame elaborado pela Comissão de Avaliação dos Discentes sob 

a supervisão da Comissão Acadêmica Nacional e aplicado, 

simultaneamente em todo o país, pelas Instituições Associadas,. 

 

Correção do Exame a cargo de uma comissão nacional composta 

por docentes das Instituições Associadas. 

 

 



Dissertação 

Versando sobre tema específico pertinente ao currículo de 

Matemática do Ensino Básico e que tenha impacto na prática 

didática em sala de aula.  

 

Apresentada na forma de uma aula expositiva sobre o tema do 

projeto e de um trabalho escrito, com a opção de apresentação de 

produção técnica relativa ao tema. 

 

Banco de todas as dissertações de mestrado em 

http://www.profmat-sbm.org.br/ 

 

 



Banco das Dissertações 



 

 

Diploma Emitido por cada  

Instiuição Associada 
(modelo recomendado pela DAV/CAPES) 

 

 



Diploma com selo de autencidade  

da SBM 



http://www.profmat-sbm.org.br 
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Conselho Diretor da SBM 

Composto pela diretoria da SBM e mais oito membros  eleitos pelos 

associados 

Conselho Gestor do PROFMAT 

Prof. Marcelo Viana (IMPA/SBM) – Presidente 

Prof. Celso Costa (UFF) – Representante da CAPES 

Prof. Hilário Alencar (UFAL) – Coordenador Acadêmico Nacional 

Prof. Jacob Palis (IMPA/ABC) – Personalidade da Comunidade 

Prof. Luiz Davidovich (UFRJ) – Personalidade da Comunidade 

 

 

 

Estrutura Organizacional  



Comissão Acadêmica Nacional 

Prof. Carlos Raposo (UFSJ) – Representante do Corpo Docente 

Profa. Carmen Mathias (UFSM) – Coord. de Documentação e Relatórios 

Profa. Claudina Izepe Rodrigues (UNICAMP ) – Coord. da Biblioteca Digital 

Prof. Hilário Alencar (UFAL) – Coord. Acadêmico Nacional 

Prof. João Xavier da Cruz Neto (UFPI) – Coord. de Elaboração de Material Didático 

Prof. Luiz Manoel Figueiredo (UFF) – Coord. de Informática 

Profa. Marcela Souza (UFTM) – Representante da SBM 

Prof. Nivaldo Costa Muniz (UFMA) – Coord. de Desenv. de Sist. e Controles Acad. 

Prof. Paulo Santiago (UFRPE) – Representante do Corpo Docente 

Prof. Rogério Ricardo Steffenon (UNISINOS) – Coord. de Avaliação dos Discentes 

 

 

Coordenação Nacional 



Coordenadores Regionais 

Região Norte: Profa. Flávia Morgana de Oliveira Jacinto (UFAM) 

Região Nordeste: Prof. Sérgio Mota Alves (UESC) 

Região Centro-Oeste : Prof. Moiseis dos Santos Cecconelo (UFMT), 

Região Sudeste: Profa. Marcela Luciano Vilela de Souza (UFTM)  

Região Sul: Profa. Carmen Vieira Mathias (UFSM) 

Coordenação Institucional 

Coordenação  de cada Instituição Associada 

Coordenação Regional 



Acompanhamento e Avaliação 

Acompanhamento Interno 

O funcionamento do PROFMAT em cada campus é acompanhado pela 

Coordenação Nacional mediante as informações inseridas no Sistema de 

Controle Acadêmico (http://sca.profmat-sbm.org.br), bem como pelas 

visitas realizadas in loco por docentes. 

 

 

Avaliação Trienal 

Avaliação pela Comissão de Área e pelo CTC-ES da CAPES  

 

 

Avaliação Suplementar Externa 

Realizada pela CAPES em 2013 por meio de Comissão Especial de Avaliação, 

coordenada pelo Prof. José Fernandes Lima (ex-presidente do CNE). 

 



Avaliação Suplementar Externa 

• O PROFMAT deve ser continuado para que possa atingir um número maior de 

professores da educação básica e ajudar a melhoria da qualidade do ensino de 

Matemática nesse nível educacional; 

 

• Em função do grande êxito obtido e da experiência adquirida, recomenda-se que o 

modelo seja adotado em outras área do conhecimento, guardadas as adequações 

necessárias.” 

 

 

Destaques da Avaliação 

 

“Diante do êxito obtido pelo Programa de Mestrado 

Profissional em Rede Nacional – PROFMAT constatado do 

grande número de mestres já formados, da excelência do 

material instrucional produzido e do grau de satisfação 

demonstrado por docentes e discentes – a Comissão de 

Avaliação Suplementar apresenta as seguintes 

recomendações: 

 

 



Contribuições 

 

 do  

 

PROFMAT 

 

à Educação Básica 



Coleção PROFMAT 

Publica textos relevantes para 

a formação do professor da 

Escola Básica, incluindo as 

referências bibliográficas do 

PROFMAT. 

 

14 títulos publicados, 

selecionados por chamada 

pública e mediante aprovação 

de um Comitê Editorial 

independente e de alto nível. 



Biblioteca Digital  

http://bit.profmat-sbm.org.br 
 

•Banco Indutor de Trabalhos/Dissertações 

 

•Vídeos de aula (longa metragem) 

 

•Webaulas (curtíssima metragem) 

 

•Material complementar multimídia 

 

•Banco das Dissertações concluídas (com busca) 





  



  

http://anpmat.sbm.org.br/ 



Quem é o Professor de Matemática 

da Escola Básica? 

Um perfil qualitativo-quantitativo 

extraído dos Exames Nacionais de 

Acesso 2011, 2012, 2013, cada 

um dos quais contou com cerca de 

20 mil candidatos. 

 

 

 

Disponível (198 páginas) em  

http://www.profmat-sbm.org.br 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Grandeza dos Números 

 do  

PROFMAT  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Números Oficiais 

do PROFMAT na CAPES em 2013 

Plataforma Sucupira 

3.513 discentes matriculados no início de 2013 

2.457 discentes matriculados ao final do ano de 2013 

717 docentes lecionaram no PROFMAT em 2013 

349 docentes externos ao PROFMAT participaram das bancas de     

defesa de dissertação em 2013 

1.496 registros de produção científica dos docentes do PROFMAT 

em 2013 

311 discentes desligados do PROFMAT 2013 

Evasão de 38 discentes do PROFMAT em 2013 

707 discentes receberam o título de mestre em 2013 



 

Arte:  Tainá Ribeiro 

02 de Novembro de 2014 

•67 Instituições Associadas  

• 90 Campi 

• 27 Unidades Federativas   

• 5.837 vagas oferecidas desde 2011 

• 3.140 discentes matriculados no 

momento 

• 974 docentes 

•1.281 discentes receberam o título  

  de mestre 



Conclusões 

• A estrutura em Rede Nacional possibilita utilizar o que existe 

de melhor no país em prol da Educação Básica em todo o 

território nacional, facultando também o acesso das 

instituições em desenvolvimento à pós-graduação stricto 

sensu. 

 

• Essa estrutura também permite atuar em escala compatível 

com a dimensão do desafio, visando ter impacto global no 

sistema em prazo razoável. 

 

• A dinâmica gerada por um programa como este potencializa 

diversos outros produtos importantes, além de criar as bases 

de uma interação inédita entre a Escola e a Universidade.  



Desafios 

 

• Como tornar o PROFMAT acessível a um público  mais 

amplo e diverso?  

• Como obter uma maior interiorização do PROFMAT para 

atender cidades distantes dos grandes centros?  

• Como manter e aprimorar a qualidade de um programa que 

possui esta “grandeza dos números”? 

• Como promover e ampliar a pesquisa acadêmica na área de 

atuação do PROFMAT? 

• Como efetivamente acompanhar a melhoria nas escolas dos 

egressos? 

• Como maximizar o efeito multiplicador do PROFMAT? 




