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Introdução 

Neste projeto apresentamos uma proposta de criação de um Programa de Seminários na 

Faculdade de Matemática - FAMAT, cujo objetivo é criar um ambiente sistemático de estudo e 

pesquisa de temas da área de matemática de interesse na atualidade, dando uma resposta à necessidade 

de divulgar e mostrar a grande variedade de aplicações desta ciência no mundo real. O projeto se 

insere nas linhas de pesquisa definidas pelo Grupo de Pesquisa FORMAT-Y: Formação em 

Matemática para a Geração Y, formado por professores, alunos e diplomados, sendo integrante do 

Núcleo de Pesquisa em Educação Matemática desta Faculdade e propõe-se a incentivar a criação de 

grupos de estudo interdisciplinares e interdepartamentais, promovendo um espaço para apresentação e 

discussão de idéias e temas atuais. Conforme publicado no Catálogo de Pesquisas da PUCRS-2010 

(PUCRS, 2010), o principal objetivo deste grupo de pesquisa é atrair a atenção do estudante, tornando-

o mais participativo, motivando-o a ser protagonista no processo de ensino e aprendizagem, mostrando 

que “a Matemática é uma arte, na qual todos podem exercer a sua criatividade.” 

O quadro preocupante em que se encontra o ensino de matemática no Brasil, apontado na 55ª 

posição no ranking da OCDE (Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico) em 

relatório publicado em dezembro último (OCDE, 2010), com base em pesquisa com meio milhão de 

estudantes de 15 anos em 65 países, praticamente obriga a todos aqueles que trabalham com educação, 

direta ou indiretamente, a refletirem sobre suas práticas e buscarem soluções inovadoras para este 

grave problema. O ensino de matemática em todos os níveis de escolaridade e a sua inserção nos 

diversos campos do conhecimento científico justificam a necessidade de um grande investimento em 

pesquisa nesta área. Conforme o relatório da OCDE, os indicadores mostram quem participa, quanto é 

gasto e como funciona o sistema de ensino. São também elucidativos quanto à grande variedade de 

resultados educacionais, comparando, por exemplo, o desempenho dos alunos nas principais áreas 

temáticas e o impacto da educação no salário e nas alternativas de emprego de adultos. 

Através do Projeto MATH: A Matemática da Hora, espera-se contribuir para que os alunos da 

nova geração – a chamada de Geração Y (LIPKIN, N.; PERRYMORE, 2010), encontrem motivação para 
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desenvolverem sua capacidade de pensar cientificamente, adquirindo habilidades para modelar e 

resolver problemas, além de contribuir para o desenvolvimento de um trabalho inovador, permitindo 

uma maior interação entre os professores, possibilitando uma melhor integração e colaboração no 

desenvolvimento de trabalhos em diferentes áreas. 

 

Procedimentos Metodológicos 

 Os procedimentos metodológicos para este projeto foram organizados em três etapas: 

- Etapa de planejamento: criação e gerenciamento pelo aluno bolsista de um blog sob o endereço 

http://projetomath.blogspot.com/ (Figura I), onde estão disponíveis fotos, resumos e apresentações das 

palestras em arquivo PowerPoint; desenho e confecção de cartazes para divulgação das palestras, 

conforme ilustra a Figura II. 
 

       

  Figura I Blog:http://projetomath.blogspot.com/                       Figura II Cartaz de divulgação das palestras 
 

 

 

 

 

 

- Etapa de implementação: organização de eventos semanais na FAMAT - Faculdade de Matemática - 

PUCRS, nas quintas-feiras das 18h às 19h, conforme apresentado na Tabela I. 
 

 

 

   Tabela I Calendário 2011/1: Programa de Seminários da FAMAT 
Mês Dia Palestra Palestrante   Participantes Prof. Alunos 

Abril 07/04 Apresentação do Projeto Equipe de Trabalho/Professores da FAMAT 17 9 8 

 14/04 Preparação para ENADE 2011 Dr. Augusto Cardona 10 3 7 

 28/04 Modelagem Matemática Dra. Maria Salett Biembengut 15 4 11 

Maio 05/05 O Artista e o Matemático Msc. Francisco Alberto Silveira 13 6 7 

 12/05 Congruências  

(Orientação: Profa. Neda Gonçalves) 

Philippe Bressan e Lucas Hoefel 

(Alunos – Curso de Matemática) 

17 9 8 

 19/05 Preparação para ENADE 2011 Msc. Mônica B. Santos e Cármen Azambuja 17 6 11 

 26/05 Polinômios c/ Coeficientes Intervalares Dr. Dalcidio Claudio 14 5 9 

Junho 02/06 Sinais e Sistemas Digitais Dr. Augusto Cardona 20 4 16 

 09/06 Preparação para ENADE 2011 Msc. Vera Lupinacci 9 1 8 

 16/06 A Potência do Infinito Dra. Liara S. Leal 15 3 12 

 30/06 Reunião de Avaliação e Planejamento Equipe de Trabalho do Projeto 5 2 3 

 

- Etapa de avaliação: organização e aplicação de questionários de avaliação ao final de cada palestra, 

cuja análise de dados pela equipe de trabalho, tem por objetivo a obtenção de indicadores de qualidade 

do projeto, além da definição de medidas para a melhoria e continuidade do projeto. Os pontos 

avaliados são referentes aos seguintes aspectos: (1) quanto à palestra (interesse do tema proposto, nível 

de entendimento do tema após a palestra e tempo de duração); (2) quanto ao palestrante (objetividade e 

clareza na apresentação, interação com os participantes e realização da tarefa no tempo proposto) e (3) 
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quanto à organização do evento (dia e horário proposto, divulgação, estrutura organizada para a 

palestra e espaço para debate e discussão), conforme exemplo apresentado na Tabela II. 
 

  Tabela II Resultado da avaliação da palestra do dia 28/04/2011: Modelagem Matemática  

 
 
 

Resultados e Trabalhos Futuros 

A partir dos temas apresentados nos seminários, o Projeto MATH em pouco tempo (início em 

abril/2011) já conseguiu formar dois grupos de estudo com professores e alunos da 

Licenciatura/Bacharelado em Matemática: Grupo 1 (Teoria AKS: Polinômios e Congruências) sob a 

orientação da Profª. Msc. Neda Gonçalves e Grupo 2 (Polinômios com Coeficientes Intervalares), sob 

a orientação do Prof. Dr. Dalcidio Claudio. Além disso, um dos principais pontos positivos a ressaltar 

é a participação ativa do Diretório Acadêmico da FAMAT, com o envolvimento de alunos na 

organização e no trabalho de divulgação dos eventos. 

A análise dos dados obtidos nos questionários de avaliação mostra que os temas das palestras e 

a escolha dos palestrantes foram considerados de nível bom a ótimo, enquanto que a organização do 

evento obteve conceito médio bom, sendo solicitada uma melhor divulgação e mudança de horário.  

No planejamento para o próximo semestre, propõe-se intensificar a divulgação do projeto na 

comunidade acadêmica, as sessões de preparações para o ENADE, a participação de alunos como 

palestrantes, além da inclusão de professores palestrantes de outras unidades (FACIN, FAU, FAFIS, 

etc.). No final do ano será feita uma avaliação geral dos seminários e a palestra que receber a maior 

pontuação, será premiada como: “Trabalho Destaque do Projeto MATH: A Matemática da Hora”. 
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Legenda: Questionário de Avaliação 

1.Quanto à palestra 

  1.1 Interesse no tema proposto 

  1.2 Nível de entendimento do tema após a palestra 

  1.3 Tempo de duração 
 

2. Quanto ao palestrante 

  2.1 Objetividade e clareza na apresentação 

  2.2 Interação com os participntes 

  2.3 Realização da tarefa no tempo proposto 
 

3. Quanto à organização do evento 

 3.1 Dia e horário proposto 

 3.2 Divulgação 

 3.3 Estrutura organizada para a palestra 

 3.4 Espaço para debate e discussão 
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