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Introdução
Este trabalho de iniciação científica visa investigar como os cursos de Licenciatura em
Matemática formam seus futuros professores em relação ao uso das TIC.
Objetivo
O objetivo do presente trabalho é verificar se as disciplinas de cursos de Licenciatura em
Matemática permitem aos futuros professores uma formação adequada para o exercício de
sua docência em se tratando do ensino de Matemática.
Metodologia
Para atender ao objetivo estabelecido, será realizada uma pesquisa de método qualitativo,
com técnica de análise documental. Esta análise será centrada nas grades curriculares e
ementas de disciplinas relacionadas à TIC de uma amostra de cursos de Licenciatura em
Matemática distribuídos em categoria administrativa no Brasil e também em relação ao que
indicam os documentos curriculares oficiais em relação ao trabalho com esta temática nas
aulas de Matemática. As instituições que terão suas grades curriculares e ementas de
disciplinas analisadas serão escolhidas aleatoriamente por categoria administrativa (federais,
estaduais e privadas) no sitio do MEC/Inep, em que daremos preferência àquelas que
apresentam publicadas no site da instituição seu Projeto Pedagógico.
Resultados
O presente trabalho de Iniciação Científica trará uma análise em relação ao papel das
Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) na formação inicial de professores de
Matemática. Espera-se que os resultados da pesquisa evidenciem as contribuições do uso
da informática para educação, considerando a formação que os futuros professores
adquirem nos cursos de Licenciatura em Matemática, analisando como estes cursos formam
seus futuros professores para trabalhar com os recursos de tecnologia nas aulas de
Matemática no Ensino Fundamental e Médio.
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