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ÁREA TEMÁTICA:  

 

(    )  COMUNICAÇÃO 

(    )  CULTURA 

(    )  DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA 

( x )  EDUCAÇÃO 

(    )  MEIO AMBIENTE 

(    )  SAÚDE 

(    )  TRABALHO 

(    )  TECNOLOGIA 
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RESUMO – O curso de Matemática Pré-Cálculo, do Projeto Extensionista “Matemática para a 
Comunidade”, realizou-se nas férias de verão em 2013 na UEPG voltado para concluintes do Ensino 
Médio, focando ingressantes de Licenciatura em Matemática. Ministrado por acadêmicos veteranos, 
objetivou revisar matemática básica e dar suporte para prosseguimento nos estudos. Pretende-se 
apresentar aqui um levantamento do público participante utilizando, para tal fim, dados das fichas de 
inscrições, das avaliações discentes e da comunidade e observações feitas ao longo de sua 
execução. Com as inscrições, notou-se o grande interesse da população por este tipo de curso, 
contando com aproximadamente 100 inscritos. Os ingressantes em universidades compunham o 
grande público, representando mais de 58% do total de participantes. Conhecendo-se os inscritos, foi 
necessário ajustes para tentar atendê-los, devido ao número acima do previsto e com focos diversos 
de interesse. Dentro das possibilidades, valorizando a resposta do público, duas turmas foram 
formadas com novos conteúdos inseridos ou destacados na programação do curso. Pela freqüência e 
percepção dos proponentes, mais da metade do público participou ativamente. Considerando a curta 
duração e conteúdos supostamente não inéditos para o público, optou-se por fazer uma abordagem 
dos itens através de exercícios aplicados, fazendo assim com que vários assuntos pudessem ser 
tratados em um mesmo exercício. Um destaque foi a interação entre os acadêmicos proponentes do 
curso, oportunizando conhecerem-se e trabalharem juntos. Pela leitura das fichas de avaliação da 
comunidade constatou-se que todos mostraram interesse em participar novamente de um curso do 
gênero, indicando que a proposta obteve ótima aceitação. Considerando-se a análise dos dados, a 
UEPG, através dos departamentos das várias Licenciaturas, poderia investir mais nesse tipo de ação 
extensionista, pois há público interessado e interação Universidade, acadêmicos e comunidade. 
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