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statistics nucleus supports 
research at puCrs

A common problem with scientific papers in 
several areas of knowledge is the misuse of statistical 
methods and inadequate presentation of data. This fact 
results in inconsistent and ethically incorrect information. 
In order to contribute to the methodological aspects of 
quantitative studies, the School of Mathematics has the 
Statistics Nucleus. Three research groups composed 
of eight researchers integrate the Nucleus, headed by 
Professor João Feliz Duarte de Moraes.

The Applied Statistics group aims to study 
methods for data analysis according to the objectives 
and experimental design of the research projects. The 
researchers offer statistical assistance to faculty and 
graduate students, especially at the PUCRS Schools of 
Psychology, Dentistry, Nursing, Medicine, Architecture, and 
Computer Sciences. 

The group for Multitemporal Analysis of Digital 
Images creates techniques for classification and detection 
of changes by using digital images collected by remote 
sensors and synthetic images. In 2009, one Scientific 
Initiation study developed by the group was awarded 
during the 14th Brazilian Symposium on Remote Sensing, 
promoted by the Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 
(National Institute for Spatial Research - INPE).

The group Investigation on the Teaching of 
Probability, Statistics and Combinatory Logic (Investigações 
sobre o Ensino de Probabilidade, Estatística e Combinatória - 
IEPEC) focuses on the improvement and modernization of 
teaching of Probability, Statistics, and Combinatory Logic, 
at the levels of primary, secondary, and higher education. 
The team comprises several faculty members who are 
active in the Graduate Program in Education Sciences and 
Mathematics.

For the next few years, a growing participation is 
expected in scientific publications and in the support of 
researchers and students at all stages of projects involving 
statistical data, from sample size computing to the final 
statistical analysis report.

estatística dá suporte à 
pesquisa na puCrs

Um problema recorrente em artigos científicos 
nacionais e internacionais publicados em diversas áreas do 
conhecimento é a inobservância da metodologia correta na 
apresentação de dados estatísticos. Isso acarreta resultados 
inconsistentes e eticamente incorretos.  Para prestar 
contribuição quanto aos aspectos metodológicos das 
pesquisas de caráter quantitativo, a Faculdade de Matemática 
dispõe do Núcleo de Estatística.

Três grupos, com objetivos distintos, integram o 
Núcleo liderado pelo professor João Feliz Duarte de Moraes 
e composto por mais sete pesquisadores.

Estatística Aplicada é o nome do grupo que atua na 
busca de métodos de análises dos dados coerentes com os 
objetivos e o delineamento experimental.  Os pesquisadores 
dessa estrutura oferecem assessoria estatística a professores 
e alunos de pós-graduação da PUCRS. As Faculdades de 
Psicologia, de Odontologia, de Letras, de Medicina e de 
Informática, entre outras, usufruem desse trabalho com 
frequência. 

O grupo Análise Multitemporal de Imagens Digitais 
desenvolve técnicas de classificação e detecção de mudanças 
utilizando imagens digitais coletadas por sensores remotos 
e também imagens sintéticas. Em 2009, um dos trabalhos foi 
premiado entre os melhores de Iniciação Científica durante o 
14.º Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, promovido 
pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE).

O grupo Investigações sobre o Ensino de 
Probabilidade, Estatística e Combinatória (Iepec) foca 
sua atenção na melhoria e modernização do ensino da 
Probabilidade, da Estatística e da Combinatória nos níveis de 
ensino Fundamental, Médio e Superior. A equipe é formada 
por professores que também atuam no Programa de Pós-
Graduação em Educação em Ciências e Matemática.

Para os próximos anos, é esperada uma crescente 
participação em publicações científicas e no suporte a 
pesquisadores e orientandos em todas as fases de projetos 
que envolvam dados estatísticos, do cálculo amostral até o 
relatório final.
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professores e alunos 
constroem uma  
nova matemática

Como formar o novo professor de Matemática? De 
que maneira atrair a atenção dos alunos? É possível tornar o 
estudante mais participativo? Essas inquietações surgiram de 
reuniões semanais com docentes da Licenciatura em Matemática 
e motivaram um trabalho inovador, voltado ao ensino e à 
formação superior. Os debates resultaram na criação de dois 
grupos que compõem o Núcleo de Pesquisa em Educação 
Matemática. 

O grupo de pesquisa Matemática na Educação 
originou-se no curso de Mestrado em Educação em 
Ciências e Matemática, em 2003. Formada por professores, 
graduandos, pós-graduandos e diplomados, a equipe tem 
como ponto alto de suas atividades a colaboração com 
o Laboratório de Materiais Instrucionais da Faculdade de 
Matemática, a criação da monitoria especial de Cálculo 1 e 
a participação no  Programa de Formação Continuada Pró-
Letramento em Matemática/RS, do Ministério de Educação. 

Para aproximar-se dos acadêmicos da chamada 
Geração Y, composta por jovens nascidos nas décadas de 
1980 e de 1990, na era digital, os professores da Faculdade 
criaram, em 2008, a comunidade virtual de aprendizagem Vi@
Cálculo. A proposta de ouvir os alunos, compreendê-los e 
trabalhar temas atuais repercutiu positivamente. Utilizando-
se da plataforma Moodle, os docentes reuniram 2.400 
participantes da disciplina de Cálculo, motivando o estudante 
a ser protagonista no processo de ensino e aprendizagem 
e mostrando que a Matemática é uma arte, na qual todos 
podem exercer sua criatividade. 

Decorrente dessa iniciativa foi criado, em 2009, 
o grupo Formação em Matemática para a Geração Y 
(Format-Y). Em 2010, fruto do protagonismo discente, a 
PUCRS sediou o 16.º Encontro Regional de Estudantes de 
Matemática do Sul do Brasil (Erematsul).

Os integrantes do Núcleo, coordenado pela 
professora Liara Leal, relacionam-se, na Universidade, com 
as Faculdades de Educação, Letras, Física e Química, com 
o Museu de Ciências e Tecnologia e com o Laboratório de 
Aprendizagem (Lapren), da Pró-Reitoria de Graduação.
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Faculty and students 
build a new mathematics 

How do we qualify the new Mathematics teacher? 
How do we attract the attention of the students? Is it 
possible to make the students more participative? These 
concerns emerged in the weekly meetings at the School 
of Mathematics and motivated an innovative work in 
higher education. The debates resulted in the creation of 
two groups that constitute the Research Nucleus in 
Mathematics Education. 

The research group Mathematics in Education 
originated the Masters in Education in Sciences and 
Mathematics in 2003. The group comprises faculty, 
undergraduate and graduate students, and has 
cooperation with the Instructional Materials Laboratory 
of the Faculty of Mathematics. Other relevant activities 
include the creation of the special monitoring activity 
of Calculus I and the participation in the Pro-Literacy in 
Mathematics Continued Qualification Program/RS of the 
Ministry of Education. 

In order to get closer to the students of the so-
called Y-generation, consisting of youths born in the 1980s 
and 1990s, in the digital era, the faculty created the virtual 
learning community Vi@Cálculo in 2008. The proposal to 
listen to the students, understand them, and work with 
updated themes had a positive repercussion. By using the 
e-learning Moodle platform, the faculty gathered 2,400 
participants of the Calculus discipline, motivated the 
students to be protagonists of the teaching and learning 
process, and showed that Mathematics is an art in which 
everyone can exercise their creativity. 

As a result of this initiative, the Group for 
Qualification in Mathematics for the Y-Generation 
(Format-Y) was created in 2009. In 2010, as a result of 
the protagonism of the students, PUCRS hosted the 16th 
Regional Meeting of Mathematics Students of Southern 
Brazil (Erematsul).

The Nucleus, headed by Professor Liara Leal, 
has collaborations with other PUCRS Units, such as the 
Schools of Education, Letlers, Physics, and Chemistry, the 
Museum of Sciences and Technology and the Learning 
Laboratory (Lapren) of the Undergraduate Studies 
Provost Office.
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GRUPo/GRoUP CooRDENADoR/CooRDINAToR E-MAIL

Análise Multitemporal de Imagens Digitais: Classificação e Detecção de Mudanças
Helio Radke Bittencourt heliorb@pucrs.br

Digital Images Multi-temporal Analysis: Classification and Detection of Changes

Estatística Aplicada
Joao Feliz Duarte de Moraes jfmoraes@pucrs.br

Applied Statistics

Formação em Matemática para a Geração Y (FORMAT-Y)
Liara Aparecida dos S Leal liara@pucrs.br

Mathematics Formation for the Y Generation (FORMAT-Y)

Grupo de Matemática da Computação (GMC)
Dalcídio Moraes Claudio dalcidio.claudio@pucrs.br

Computer Mathematics Group (GMC)

Investigações sobre o Ensino de Probabilidade, Estatística e Combinatória (IEPEC)
Lori Viali viali@pucrs.br

Investigations on the Teaching of Probability, Statistics, and Combinatorics (IEPEC)

Matemática Aplicada
Eliete Biasotto Hauser eliete@pucrs.br

Applied Mathematics

Matemática na Educação
Carmem Regina J. de Azambuja cazambuja@pucrs.br

Mathematics for Education

NúCLEo/NUCLEUS CooRDENADoR/CooRDINAToR E-MAIL

Estatística
Joao Feliz Duarte de Moraes jfmoraes@pucrs.br

Statistics

Matemática Aplicada e Computacional (MAC)
Eliete Biasotto Hauser eliete@pucrs.br

Applied and Computer Mathematics (MAC)

Núcleo Pesquisa em Educação Matemática
Liara Aparecida dos S. Leal liara@pucrs.br

Research Nucleus in Mathematics for Education
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