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O Grupo de Pesquisa Sobre Formação de Professores, liderado por

Prof. Drª Miriam Godoy Penteado & Prof. Drª Rosana G. Sguerra Miskulin,
parabeniza o Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática (PGEM) – 

UNESP/Rio Claro pelos seus 25 anos

Projetos em andamento no âmbito do Grupo

Mestrado

Aspectos do conhecimento-da-prática do professor de cálculo diferencial e integral em um curso online

Processos de visualização e representação de conceitos de cálculo diferencial e integral com um software tridimensional

O processo de construção de objetos de aprendizagem de cálculo diferencial e integral como uma atividade de design

Grupos de estudo como possibilidade de formação de professores de matemática para o uso pedagógico dos ambientes de geometria dinâmica

Movimento das pesquisas que relacionam as tecnologias de informação e de comunicação e a formação de professores que ensinam matemática

As histórias em quadrinhos adaptadas como recurso de ensino de conteúdos matemáticos para alunos com deficiência visual e videntes

Da cartolina ao computador

O alcance e a potencialidade do programa RIVED, na visão de professores de matemática

Estudo do caso de um aluno cego em um curso de graduação em matemática

As inter-relações das redes comunicativas-BLOGs e das comunidades de práticas no processo de formação de professores.

Doutorado

Um estudo da implementação da prática como componente curricular presente nos cursos de formação de professores de matemática

A formação docente do professor de matemática, os jogos computacionais e as comunidades de prática: uma relação possível

A imagem no ambiente informatizado enquanto elemento facilitador para o ensino de geometria com criança surda

Extensão

O uso de tecnologia informática e materiais manipuláveis em geometria no ensino fundamental

O laboratório de ensino e pesquisa em Educação Matemática: reflexões teórico-metodológicas no contexto da formação de professores

Financiamentos

FAPESP, Núcleo de Ensino da UNESP, Pro-reitoria de Extensão, CNPq

Andriceli Richit (Mestranda) Guilherme Henrique Gomes da Silva (Mestrando) Maria Angela de O. Oliveira (Mestranda)
Carla Regina Mariano da Silva (Formada) Juliana França Viol (Mestranda) Maria Margarete Farias (Formada)
Carlos Eduardo de Oliveira (Formado) Laurizete Passos (Fundadora do Grupo) Miriam Godoy Penteado (Líder)
Carolina Augusta de A. Gouveia (Mestranda) Leonardo Barichello (Formado) Nilson Jorge Baldovinotti (Mestrando)
Denival Biotto Filho (Formado) Lessandra Marcelly (Mestranda) Renato Marcone (Mestrando)
Dirlene Catai (Formada) Luciane Maia Insuela Garcia (Formada) Rosana Giaretta Sguerra Miskulin (Líder)
Douglas Marin (Formado) Luciano (Formado) Rosana Maria Mendes (Doutoranda)
Edinei Leandro dos Reis (Mestrando) Magali (Formada) Sandra A. Oriani Fassio (Mestranda)
Elielson Sales (Doutorando) Marcio Urel (Formado) Vanessa Benites (Estagiária do LEM)
Flavia Sueli Fabiani Marcatto (Doutoranda) Marco Antonio Escher (Doutorando) Vanessa De Paula Cintra (Mestranda)

Integrantes atuais, e alguns ex integrantes formados pelo grupo
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