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1. IDENTIFICAÇÃO 

1.1. Universidade Federal de Campina Grande 

1.2. Grupo: PET Matemática. 

1.3. Curso de graduação ao qual o grupo está vinculado: Matemática. 

1.4. Habilitação oferecida pelo curso de graduação ao qual o grupo está 

vinculado:  

(   ) Licenciatura           (   ) Bacharelado           ( X ) Licenciatura e Ba-

charelado 

1.5. Nome e titulação do Tutor: Daniel Cordeiro de Morais Filho 

1.6. Data de ingresso do Tutor (mês/ano): Abril de 2009. 

 

2. ATIVIDADES PROPOSTAS 

 No planejamento geral das atividades considere: 

• O compromisso com a formação acadêmica de qualidade, ética e ci-

dadã; com a indissociabilidade ensino, pesquisa e extensão; com a 

preparação dos alunos para atuar no seu futuro campo profissional e 
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com a melhoria do Curso de graduação ao qual o grupo está vincu-

lado. 

• Participação dos integrantes do grupo em atividades que visem à in-

teração entre bolsistas e não bolsistas e com o curso de graduação 

ao qual está vinculado, de modo a viabilizar o efeito multiplicador do 

PET sobre a comunidade acadêmica e a interação do grupo com o 

projeto pedagógico do Curso. 

• O desenvolvimento de competências básicas pelos integrantes do 

grupo no uso da linguagem escrita e oral, em idioma estrangeiro e 

na área de tecnologias de informação e comunicação. 

• O caráter multi e interdisciplinar das atividades. 

 

2.1. Atividades de Ensino 

 No planejamento de atividades de ensino considere: 

• Pertinência das atividades no contexto do PET. 

• Contribuição para o desenvolvimento de novas práticas e experiên-

cias pedagógicas no curso de graduação ao qual o grupo está vincu-

lado. 

• Benefícios acadêmicos da atividade para o grupo e para a comuni-

dade acadêmica do curso ao qual está vinculado. 

• Resultados esperados. 

 

Ens.1: Plantão de Apoio Acadêmico para alunos da Matemática 

Essa é uma nova atividade que o Grupo inicia este ano. Consiste em 

uma atividade de apoio acadêmico, exclusivamente, para os alunos do 

Curso de Matemática.  

 

Sabemos que as maiores dificuldades dos alunos recém ingressos no 

Curso de Matemática (Licenciatura e Bacharelado) que mais contribui 

para a desistência do Curso e o fracasso é uma formação deficiente no 

Ensino Médio e uma falta de apoio para assegurar-lhes o sucesso na 
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transição Ensino Médio – Universidade. 

 

A proposta da atividade é que os participantes do PET disponibilizem 2 

horas por semana, cada participante em horário diferente e em horário 

diferente da disciplina que vai atuar, para poderem atender aos alunos 

dos dois primeiros semestres do Curso de Matemática, tirando suas 

dúvidas nas disciplinas de Matemática que ora cursam. Esse atendi-

mento poderá ser de dúvidas sobre exercícios, sobre a parte teórica, 

sobre uma bibliografia mais específica, ou sobre qualquer outra sorte 

na qual os bolsistas Petianos possam contribuir. 

 

As disciplinas serão: 

• Cálculo Diferencial e Integral I 

• Álgebra Vetorial e Geometria Analítica 

• Matemática para o Ensino Médio I 

 

A idéia dessa atividade é também que os bolsistas possam rever al-

guns tópicos que estudaram e utilizá-los, nesse momento, para conso-

lidar suas formações acadêmicas e já irem atuando em sua futura ati-

vidade profissional.  

 

O objetivo é beneficiar academicamente o grupo e os alunos do curso 

de Matemática, além de aumentar a interação entre bolsistas e não-

bolsistas e contribuir para melhoria do curso, de modo que os alunos 

possam ter a sua disposição um acompanhamento adicional a fim de 

serem bem sucedidos nas disciplinas introdutórias e, por conseguinte, 

nas disciplinas mais avançadas que exigem uma formação básica con-

solidada.  

 

Com essa atividade pretendemos que o Grupo Pet torne-se uma refe-

rência para os alunos do curso. 
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Ens.2: Monitoria para alunos do curso noturno de Economia 

Os alunos ingressos no Curso de Economia no período noturno têm 

grande dificuldade de acompanhar disciplinas básicas de Matemática, 

como Métodos Quantitativos I e II. O objetivo nessa atividade é desen-

volver e treinar a prática docente do Grupo com alunos de outros cur-

sos, utilizando a Matemática em assuntos mais aplicados, como Eco-

nomia.  

 

Os bolsistas selecionarão quatro horas semanais no período noturno, 

quando poderão atender aos alunos do curso noturno de Economia, 

tirando suas dúvidas e os apoiando academicamente. Para isso, conta-

remos com a ajudo do PET-Economia da UFCG, que sensibilizará os 

alunos para utilizarem e disporem dessa atividade. A atividade, portan-

to, será integração entre os dois grupos Pet. 

 

Com essa atividade objetivamos o exercício à prática docente, a intera-

ção do Grupo Pet-Matemática com outros alunos da instituição, além 

de um trabalho em conjunto com outro grupo PET. 

 

Ens.3: Seminários de estudo em grupo 

Nesses seminários em grupo os bolsistas estudarão alguns temas do 

Ensino Médio, utilizando o livro “A matemática do Ensino Médio” Vol 2, 

do Prof. Elon Lages, et al., editado pela Sociedade Brasileira de Mate-

mática.  

 

Além de contribuir para a formação e aprimoramento de temas já es-

tudos, os seminários tratam o tema de forma crítica e aprofundada, 

sob o ponto de vista de um professor que pretende levar esses conhe-

cimentos à sua sala de aula. 
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Nesses seminários de estudo, dois bolsistas exporão em cada encontro 

para os demais bolsistas e para o tutor e, após a apresentação, os par-

ticipantes sempre tecem comentários sobre a exposição. Os comentá-

rios dos ouvintes começam sobre alguma dúvida sobre o tema, e con-

tinua-se comentando a postura do expositor, sua segurança diante do 

quadro-negro, organização, vícios de linguagem, altura e postura da 

voz, interação com os ouvintes, enfim, comenta-se a qualidade da ex-

posição. Objetiva-se também treinar o expositor para a prática docen-

te. 

 

Após o estudo de cada capítulo, os bolsistas dividem os exercícios do 

capítulo entre si, resolvem alguns deles e apresentam a resolução para 

os demais, com comentários e adendos pertinentes. 

 

Os seminários ocorrem duas vezes por semana e têm duração de duas 

horas.  

O objetivo é, também, aperfeiçoar a prática docente de cada bolsistas, 

dando-lhe a chance de praticar suas habilidades pedagógicas diante de 

um público e com o “quadro-negro”, preparando-os para sua futura 

atividade profissional.  

 

Ens.4: Atividade de pesquisa para treinar as competências bási-

cas no uso da linguagem escrita e oral, em idioma estrangeiro e 

na área de tecnologias de informação e comunicação 

 

Nesta atividade, daremos a oportunidade do bolsista, por si só, pesqui-

sar temas de Matemática na Internet, exercitando a prática de usar 

novas tecnologias em sua carreira acadêmica, visando o uso de novas 

práticas pedagógicas. 
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Os bolsistas terão alguns tópicos à sua disposição sobre temas de Ma-

temática que complementem sua formação universitária, e cabem a 

eles pesquisar na Internet, em sítios confiáveis, algum texto que trata 

daquele tema, ressaltando-se que os sítios devem ser escritos em In-

glês ou em Espanhol.  

 

O objetivo é que os integrantes do grupo desenvolvam competências 

básicas na área de tecnologia da informação e comunicação e no uso 

da linguagem escrita e oral em idioma estrangeiro.  

 

Ens.5: Seminários sobre pesquisa e análise de livros didáticos 

do Ensino Médio 

Todos sabem da importância da escolha de um bom livro-texto para o 

sucesso do professor e dos alunos em sala de aula. Muitas vezes o livro 

didático é o único recurso bibliográfico que um professor tem disponí-

vel para preparar suas aulas e é seu único recurso de referência textu-

al. Por isso, é extremamente necessário despertarmos e treinarmos a 

habilidade de nossos alunos e futuros professores para analisar a qua-

lidade dos livros textos do Ensino Médio em seus mais diferentes as-

pectos.  

 

A escolha de um livro de baixa qualidade pode comprometer imensa-

mente a qualidade da prática docente, trazendo sérias conseqüências 

na aprendizagem e no desempenho dos alunos. 

 

Nestes seminários, os bolsistas escolherão um livro de Matemática em 

uso em alguma escola e farão uma leitura crítica do livro, expondo pa-

ra os demais bolsistas e para o tutor essa análise.  

 

O bolsista deverá analisar o livro sob o ponto de vista de um professor 

que irá usá-lo em sala de aula, fazer uma pesquisa dos prós e os con-



Planejamento de Atividades 7 

tra do uso desse livro, levando em consideração os seguintes pontos: 

 

• Clareza do texto. 

• Uso conveniente da linguagem matemática, incluindo a parte de 

sua simbologia. 

• Erros conceituais. 

• Uso do raciocínio lógico versus incentivo à prática do uso de fór-

mulas. 

• Contextualização pertinente. 

• Qualidade e uso conveniente de recursos visuais. 

• Qualidade dos Exercícios e compatibilidade destes com o tema 

exposto 

 

Durante esta análise, em caso de crítica da qualidade de algum destes 

pontos, o bolsista deverá expor suas sugestões de como melhorar o 

texto.  

 

Ao final do semestre, os alunos prepararão um minicurso para profes-

sores do Ensino Médio da Rede Pública e Privada de Campina Grande, 

relatando suas pesquisas e a análise que fizeram. 

 

A preparação e exposição deve ser em data show. Com essa atividade 

objetivamos, além de treinar a oratória dos bolsistas, treinar os dife-

rentes recursos de exposição em sala de aula.   

 

As exposições serão semamais e de uma hora. 

Essa atividade certamente contribui para consolidar o conhecimento 

dos bolsistas sobre as matérias do Ensino Médio, já revistas na ativida-

de E.1., estimula o espírito crítico e caracteriza-se por ações indissoci-

áveis entre ensino, pesquisa e extensão. 
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Ens.6: Palestras nas sextas 

Essa atividade consiste em palestras de 50 minutos que devem ocorrer 

durante as sextas-feiras, em dias que não coincidam com as outras 

atividades do nosso planejamento que também ocorrem neste dia, co-

mo o Cinema e Matemática.  

 

As palestras serão proferidas por professores da UFCG ou de outras 

instituições e devem tratar de temas que contribuam para a formação 

ética, cidadã e cultural dos discentes, e despertar seu interesse para 

outros temas, além dos estudados no currículo tradicional.   

 

Será também uma oportunidade de sociabilização do Grupo e dos es-

tudantes do curso de graduação entre si, e todos discentes com o cor-

po docente do departamento, que também será convidado para parti-

ciparem dessa atividade.  

 

Cabe aos alunos bolsistas toda preparação destas palestras, desde o 

convite ao professor, à divulgação por meio da Internet e de cartazes, 

tanto no âmbito de toda UFCG, quanto também na Universidade Esta-

dual da Paraíba. Com isso, consolidamos a atividade também como ex-

tensiva para a comunidade da UFCG e exterior a ela. 

 

Ens. 7: Preparação para o LetraMat 

Diante da decisão de algumas universidades em usar a nota do Enem 

(Exame Nacional do Ensino Médio) como avaliador para ingresso de 

alunos em seus cursos, houve um grande interesse de professores e 

alunos nas provas do Enem. Muito se fala nessas provas, mas consta-

tamos que poucos, realmente, as conhecem. 

 

Nesta atividade, pretendemos, juntamente com o Grupo Pet de Letras 

da UFCG, fazer um evento chamado LetraMat, quando vamos reunir 
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professores de Matemática e de Letras do Ensino Médio em um único 

dia para avaliarmos as provas do último Enem.  

 

A abertura e toda divulgação do evento será em comum, de responsa-

bilidade dos dois grupos, e depois dessa abertura os grupos de profes-

sores se separarão para avaliação das provas em cada matéria. 

 

No evento, faremos uma análise geral e nos deteremos mais particu-

larmente em algumas questões da prova, avaliando os seguintes as-

pectos: 

 

• Clareza da redação. 

• Grau de dificuldade. 

• Tema abordado do Ensino Médio.  

 

Para se preparar para esta atividade, os bolsistas do Pet Matemática 

devem resolver antecipadamente a prova de Matemática do Enem, fa-

zendo uma pré-exposição da resolução e de sua análise para o tutor e 

demais bolsistas. Essa exposição se dará uma vez por semana, quando 

os alunos se prepararão para o Evento. 

 

Com isso, interagimos com o grupo Pet de Letras, fazemos uma ativi-

dade ligada ao Ensino e à Pesquisa, que culmina com uma atividade de 

Extensão, voltada para a comunidade. 

 

Outras atividades que têm repercussão no Ensino: 

Diante da indissociabilidade de algumas atividades do Grupo, citamos 

as atividades a seguir, que também são atividades que envolvem e es-

timulam ações no ensino e serão detalhadas mais adiante: 

Ext.1: Bem vindo Fera 2010.1 e Bem vindo Fera 2010.2 

Ext.2 Matemática e Cinema 
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2.2. Atividades de Pesquisa 

 No planejamento de atividades de pesquisa considere: 

• Pertinência das atividades no contexto do PET. 

• Complementaridade entre ações de pesquisa e os temas/ações tra-

tados no âmbito do PET. 

• Benefícios acadêmicos da atividade para o grupo e para a comuni-

dade acadêmica do curso ao qual está vinculado. 

• Resultados esperados. 

 

Pesq.1: Pesquisas individuais 

Nesta atividade, os alunos trabalharão com temas extracurriculares de 

Iniciação Científica, sob os auspícios de um professor do Departamento 

de Matemática, especialmente convidado para este fim. 

 

O assunto a ser estudado, os horários e a dinâmica de estudo ficarão 

por conta de cada bolsista e da disponibilidade de cada orientador con-

vidado. Os alunos farão exposição semanal individual de duas horas 

para o orientador.  

 

Os temas, que devem despertar o interesse dos alunos para pesquisas 

mais avançadas, devem constar de assuntos ligados à: 

• Geometria Diferencial 

• Álgebra Abstrata 

• Análise  

 

Ressaltamos que o grupo é um grupo novo, os alunos cursam em me-

dia o quarto semestre, o que não os possibilita estudar temas muito 

avançados. 
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Nesses seminários também recomendamos o uso de Bibliografia adici-

onal escrita em Inglês ou em Espanhol, bem como que os alunos pes-

quisem outras biografias. 

 

Pesq.2: Pesquisa de páginas eletrônicas sobre assuntos de Ma-

temática e softwares educativos gratuitos 

 

Esta será uma atividade constante dos bolsistas. Mensalmente solicita-

remos que um bolsista discorra sobre uma página interessante sobre 

Matemática e sobre um Sofwtare educativo e gratuito que ele mesmo 

pesquisou na Internet. O trabalho de pesquisa não se resume a apenas 

citar a página, mas a como usá-la em benefício do ensino.  

O relato de sua pesquisa, em um seminário mensal, consistirá das se-

guintes pontos: 

 

• Endereço da página eletrônica. 

• Quem fornece suporte à página. 

• Porque a página é interessante. 

• Como usar a página em benefício do ensino. 

• Demonstração dos recursos didáticos da página. 

 

Caso haja aprovação dos demais bolsistas e do tutor, a página será 

adicionada a página eletrônica do Grupo Pet-Matemática na parte: 

 

Sugerimos as seguintes páginas 

 

Após citarmos o endereço da página, teceremos um breve comentário 

sobre os benefícios de se usar aquela página. 

 

Além de uma atividade de pesquisa, essa atividade incorpora uma ati-
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vidade também de ensino e culmina em uma atividade de extensão, já 

que a divulgação de uma página e dos benefícios de usá-la há de tra-

zer grandes benefícios aos demais alunos do curso e à comunidade 

 

 

Outras atividades de Pesquisa: 

Diante da indissociabilidade de algumas atividades do Grupo, citamos 

as atividades a seguir, que também são atividades de extensão e já 

foram devidamente detalhadas na parte Ensino: 

 

Outras atividades de pesquisa, já detalhadas: 

Pesq.3 (Ens.6): Seminários sobre pesquisa e análise de livros 

didáticos do Ensino Médio 

 

 

 

 

2.3. Atividades de Extensão 

 No planejamento de atividades de pesquisa considere: 

• Pertinência das atividades no contexto do PET. 

• Complementaridade entre ações de extensão e os temas/ações tra-

tados no âmbito do PET. 

• Benefícios acadêmicos da atividade para o grupo e para a comuni-

dade acadêmica do curso ao qual está vinculado. 

• A contribuição para a formação cidadã dos integrantes do grupo e o 

desenvolvimento social. 

• Resultados esperados. 

 

 

Ext.1: Bem vindo Fera 2010.1 e Bem vindo Fera 2010.2 

O objetivo dessa atividade é recepcionar os calouros (feras) recém 
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ingressos desses dois semestres. A idéia é auxiliar à Coordenação do 

Curso de Matemática na apresentação da universidade para os novos 

estudantes, apresentando-os, da parte física aos vários projetos de-

senvolvidos pelo Departamento de Matemática.  

 

Os calouros, no momento em que vão fazer a pré-matrícula recebem 

o convite para o Bem-vindo Fera 2010.  

 

O encontro com esses alunos dar-se-á no primeiro dia de matrícula, 

pela manhã no curso diurno e à noite no curso noturno. Os alunos se 

reunirão na Coordenação do Curso de Matemática, que não se locali-

za nas dependências do Departamento, e serão conduzidos pelos 

Bolsistas Pet para o Departamento, onde visitarão e serão também 

recepcionados pelos coordenadores da Biblioteca, do Laboratório de 

Pesquisa em Ensino da Matemática, do Laboratório de Informática do 

Departamento de Matemática e Estatística, pelo Coordenador Admi-

nistrativo (Chefe) do Departamento de Matemática e Estatística e 

pelo Coordenador de Curso.  

 

Após essa recepção, os alunos, sob a coordenação dos bolsistas PET, 

participarão de um momento de dinâmica de grupo para todos se 

conhecerem, terão uma explicação sobre o PET e,  em outro momen-

to, poderão tirar suas dúvidas sobre o que desejarem perguntar 

acerca do Curso.  

 

O encontro se encerra com a visita à Artemática, uma exposição 

permanente de objetos matemáticos, anteriormente preparada pelo 

Grupo Pet, que se situa nas dependências do Departamento.  

 

Esta será uma atividade que contribuirá com a Coordenação do Cur-

so de Matemática e com seu Projeto Político Pedagógico, que servirá 
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para tornar menos traumático a passagem dos alunos do Ensino Mé-

dio para a Universidade e proporcionará que alunos antigos e nova-

tos se interajam. 

 

Ext.2 Matemática e Cinema 

 

O objetivo dessa atividade é apresentar para alunos, professores e 

interessados um filme que contenha algum tema sobre matemática. 

O filme poderá ser sobre uma bibliografia de um matemático, um 

filme mais técnico, poderá ser sobre um tópico específico de mate-

mática, ou apenas um filme comum, não técnico, mas que envolva 

algo sobre matemática. 

 

Antes do começo do filme, um professor, podendo ser do Departa-

mento de Matemática ou de outro departamento, tanto da UFCG 

quanto de outra universidade, será convidado para falar um pouco 

acerca da parte teórica e técnica do tópico que aparece no filme, fa-

zendo, se possível, um relato sobre o mesmo. 

 

Caberá aos bolsistas PET toda divulgação do evento, por meio de 

cartazes, pela Internet, etc., bem como a preparação da sala de exi-

bição. 

 

As apresentações ocorrerão uma vez a cada dois meses, nas sextas 

feiras.  

 

O objetivo é que tenhamos uma atividade cultural e acadêmica, fa-

zendo a interação entre o Grupo PET com alunos e professores da 

Matemática e de outros cursos, além de oferecer uma oportunidade 

de apresentar um tema matemático de forma não ortodoxa, objeti-

vando também despertar o interesse dos participantes para estudar 
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e pesquisar aquele tema. 

 

Ext.3. Participação na preparação do PAPMEM (Programa de 

Aperfeiçoamento para Professores do Ensino Médio) 

 

Anualmente, em janeiro e julho, durante as férias dos professores do 

Ensino Médio, o IMPA (Instituto Nacional de Matemática Pura e Apli-

cada), juntamente com o Departamento de Matemática e Estatística 

e mais 25 universidades do país, oferece um curso de uma semana 

para 100 destes professores. 

 

 O curso é lecionado no próprio Impa e transmitido aos pólos pela 

(RNP) Rede Nacional de Ensino e Pesquisa . Essas aulas se dão pela 

manhã e à tarde os professores têm aula com a equipe local da Uni-

versidade Federal de Campina Grande. 

 

Os bolsistas participam da organização deste evento, quando pode-

rão aprender como organizar eventos dessa natureza, com vários 

participantes, visto que precisam seguir os mesmos passos de orga-

nização, quando forem oferecer as várias atividades planejados nos 

itens Ens 7, Ens 8. e Ens 9. 

 

Além de contribuírem na organização do Evento, eles também assis-

tem às aulas e têm a experiência de interagir com professores que já 

estão em sala de aula, compartilhando de suas experiências profissi-

onais e criando responsabilidade profissional e consciência cidadã. 

 

Ext.4: Uma tarde de Matemática: minicurso de análise de li-

vros textos de Matemática do Ensino Médio 

 

Como complemento finalizador da atividade de Ensino e Pesquisa 
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Ens.6 (Pesq 3): Seminários sobre pesquisa e análise de livros 

didáticos do Ensino Médio, os bolsistas oferecerão um minicurso 

sobre análise de livros para 30 alunos do curso de Matemática e pro-

fessores do Ensino Médio de Campina Grande e região.  

 

O minicurso será oferecido em uma tarde, com a duração de três ho-

ras, no máximo.  

 

Cabe aos bolsistas a preparação e divulgação dessa atividade, que 

será realizada conjuntamente com o tutor.   

 

Esta atividade, como as demais atividades de Extensão, ora relata-

das, contribui com o desenvolvimento social e apresenta um efeito 

multiplicador das ações do Grupo Pet-Matemática, já que os profes-

sores levarão o conhecimento aprendido nos minicursos para suas 

salas de aulas, beneficiando sua prática didática e, com isso, cente-

nas de alunos. 

 

Ext. 5: Preparação da Página Eletrônica do Grupo, divulgação 

das atividades realizadas, de páginas interessantes sobre Ma-

temática e de softwares gratuitos 

Caberá aos bolsistas o término da construção da página eletrônica do 

grupo que começou a ser elabora este ano, bem como sua constante 

atualização. 

 

Além de disporem as atividades realizadas na página, para que os 

usuários da W.W.W. possam baixar e utilizar, pretende-se que o 

grupo adicione um número razoável de boas páginas eletrônicas que 

possam trazer novidades extras para alunos e professores de Mate-

mática.  
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Esses endereços, sugeridos pelo Grupo Pet, advém das pesquisas 

realizadas na atividade Pesq. 2. 

 

Outras atividades de Extensão: 

Diante da indissociabilidade de algumas atividades do Grupo, cita-

mos as atividades a seguir, que também são atividades de extensão 

e já foram devidamente detalhadas na parte Ensino: 

 

Outras atividades de Extensão, já detalhadas: 

Ext. 3: (Ens.7 ) Palestras nas sextas 

Ext. 4: (Ens. 9) LetraMat  

 

 

experiências pedagógicas trazidas por estes 

professores, os bolsistas conhecerão diferen-

tes realidades do ensinar Matemática, poden-

do assim melhor preparar-se para seu futuro 

ambiente profissional. 

complemento em sua formação, seja com in-

centivar a produção científica pessoal dos mesmos,  

 

Os bolsistas divulgarão o evento para a gra-

duação através dos murais e da homepage do 

grupo. Buscarão ajuda financeira junto às pró-

reitorias, buscando diminuir as despesas da 

viagem, além de serem responsáveis pelos 

demais trâmites da viagem, como alojamento. 
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Espera-se que os alunos da graduação moti-

vem-se a participar de eventos científicos, 

melhorando assim, suas formações acadêmi-

cas. 

 

 

 

 

 

2.4. Atividades de Caráter Coletivo (participação em eventos científi-

cos, feiras, mostras, encontros locais, regionais, nacionais, outros) 

 

C.C.1. Bienal da Matemática 

C.C.2 Semana de Matemática da UEPB 

 

C.2. XII Encontro Sul-Brasileiro de Grupos PET (SULPET) 

Este evento será realizado em Curitiba - PR, em uma data a ser con-

firmada. O encontro propõe novas idéias para que os grupos possam 

atingir seus objetivos com mais eficiência além de ser uma ótima 

oportunidade para desenvolver o comprometimento dos alunos com 

o Programa. Os assuntos serão discutidos em Grupos de Trabalho de 

bolsistas e de professores tutores e também nos Encontros por 

Áreas, espaços estes destinados à troca de experiências entre os 

grupos.  

Alguns bolsistas do PET Matemática participarão da programação es-

tipulada, trazendo aos demais do Grupo todas as informações e deci-

sões ocorridas durante o SULPET, sendo tais pontos discutidos cole-

tivamente. 
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C.3. Reuniões semanais entre os representantes de grupos 

PET de Santa Catarina (INTERPET) 

As reuniões do INTERPET vêm sendo realizadas desde 1993 e, atra-

vés delas, os bolsistas dos grupos catarinenses têm a possibilidade 

de discutir o andamento do programa e suas dificuldades. Essas reu-

niões permitem uma troca de idéias e um planejamento de ativida-

des conjuntas, como a organização de encontros que visam à inte-

gração dos grupos PET na região sul e nacionalmente. Nesse grupo, 

cada PET é responsável por uma função. O PET Matemática é res-

ponsável pela administração da contribuição mensal dos Grupos ca-

tarinenses. 

 

C.4. 8ª Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFSC (SE-

PEX) 

Este é o evento mais importante promovido pela Universidade, sen-

do que tem o objetivo de estimular as reflexões sobre o papel da 

Universidade na interação com a comunidade, além de afirmar a in-

dissociabilidade do Ensino, Pesquisa e Extensão para a UFSC. Sendo 

totalmente aberta à comunidade externa, é uma ótima oportunidade 

de mostrar todo o potencial dessa Instituição e promover os projetos 

aqui desenvolvidos. O Grupo participará com dois estandes. Em um 

deles será exposto o trabalho feito na Olimpíada Regional de Mate-

mática (item Ex. 1) e na Revista da ORM (item); e no outro os bol-

sistas apresentarão os principais projetos do PET Matemática para a 

comunidade. Além disso, os petianos têm a possibilidade de divulgar 

a sua pesquisa individual e a pesquisa em grupo expondo-a em pai-

néis e de assistir às demais atrações do evento. Todo o trabalho 

apresentado na SEPEX terá seu resumo publicado nos anais do even-

to. A data de realização da 8ª SEPEX ainda não foi divulgada pela 

UFSC. 
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3. CRONOGRAMA PROPOSTO PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES 

DO GRUPO 

 

Atividade 
Mês 

Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Ens.1: Plantão de 

Apoio Acadêmico 
x x x x   x x x x 

Ens.2: Monitoria 

para alunos do cur-

so noturno de Eco-

nomia 

x x x x  x x x x x 

Ens.3: Seminários 

de estudo em gru-

po 

x x x x x x x x x  

Ens.4: Treinamento 

em língua estran-

geira 

x x x x x x x x x  

Ens.5: Seminários 

análise de livros 
 x x x x x x x   

Ens.6: Palestra nas 

sextas 
x x x x   x x x  

Ens.7:  Preparação 

para o LetraMat 
x x x x   x x x  

 

Pesq.1: Pesquisas 

individuais 
x x x x x x x x x x 

Pesq.2:  Pesquisa 

de páginas eletrô-

nicas 

x x x x x x x x x x 
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Pesq.3: Jornada na 

História da Mate-

mática 

x x x x x x x x x  

P.4. Projeto Gauss x x x x x x x x x  

 

Ex.1. XI ORM x x x x x x x x x x 

Ex.2. Feira de Ma-

temática 
x x x x       

Ex.3. Projeto Gauss x x x x x x x x x x 

Ex.4. Encontro de 

Professores da 

ORM 

x x         

Ex.5. Revista da 

ORM 
x x x x x x x x x x 

Ex.6. Homepage e 

Murais 
x x x x x x x x x x 

Ex.7. 27º Colóquio    x x x     

 

C.1.       x x    

C.2. XI SULPET   x        

C.3. INTERPET x x x x x x x x x x 

C.4. 8ª SEPEX*           

 

 

 

4. OBSERVAÇÕES DE CARÁTER GERAL 

As férias dos bolsistas ocorrerão juntamente com as do tutor. 

 

5. PARECER DO COMITÊ LOCAL 
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Local e Data: 

 

 

 

_______________________________________________ 

Pró-Reitor de Graduação 

 

 

 

______________________________________________ 

Interlocutor do PET na IES 

 

 

______________________________________________ 

Coordenador(a) do Curso 

Nome:  

 

 

______________________________________________ 

Tutor do Grupo 

 

 

______________________________________________ 
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Representante do Comitê Local de Acompanhamento 

Nome: 

Função: 


