
SIGMAT - Simpósio Integrado de Matemática
Ponta Grossa, 16 a 19 de outubro de 2018

RESUMOS DAS PALESTRAS, DOS MINICURSOS E DAS OFICINAS

Terça-feira - 16/10/2018

Palestra de Abertura: Matemática, Ensino e Aplicações

Resumo: Uma das maneiras de se aprender e ensinar Matemática é "encarar"problemas do mundo real. Em geral, isso exige três habilidades
principais: conhecimento matemático, disposição para dialogar com cientistas da área original do problema e desenvolvimento de métodos com-
putacionais para resolver o modelo matemático associado. Tudo isso será ilustrado com um problema fundamental da indústria farmacêutica
relacionado ao desenvolvimento de novos medicamentos.

Quarta-feira - 17/10/2018

Oficina 1: Matemática e Música: aplicação da Análise Combinatória na criação musical

Resumo: Nesta oficina faremos uma atividade relacionando análise combinatória e composição musical. Utilizaremos os conceitos de arranjos,
permutações e combinações para elaborar trechos musicais aleatórios. Nosso objetivo é permitir ao participante desenvolver técnicas e materiais
manipulativos que permitam auxiliar na futura pratica docente. Observação: não é necessário nenhum conhecimento em música.

Oficina 2: Os jogos no ensino da matemática e a relação do jogo torre de Hanói com o conteúdo de potenciação

Resumo: Esta oficina aborda as possibilidades de inserir jogos nas aulas de matemática como ferramenta mediadora no ensino de diversos conteúdos
na disciplina de matemática abordando alguns desses jogos e autores que tem dedicado suas pesquisas na área do ensino e aprendizagem da
matemática com o auxílio dessa ferramenta. Além disso apresentamos o jogo torre de Hanói, com suas regras e lendas que o cercam, como uma
possibilidade de relacioná-lo ao ensino do conteúdo de potenciação para alunos do 6o ano do ensino fundamental.

Minicurso 1: Técnicas Elementares de Demonstração

Resumo: Muitos alunos de matemática passam pelo curso de graduação sem entender totalmente os mecanismos usados na prova de alguns
teoremas. O objeto deste minicurso/palestra é mostrar aos participantes alguns dos tipos mais comuns de demonstração, tais como a prova direta,
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por contrapositiva, por absurdo, por indução e por casos. Além da estrutura de casa cada uma destas técnicas, serão apresentados exemplos onde
elas são aplicadas. Os participantes também serão incentivados a interagir entre si para empregar o que aprenderam em atividades pertinentes ao
assunto.

Minicurso 2: Princípios de Indução Matemática e Aplicações

Resumo: Entre os diversos tipos de demonstrações matemáticas, o Princípio da Indução Matemática ocupa um lugar de destaque. É uma ferramenta
extremamente potente, e pode ser utilizada com sucesso desde situações bastante simples até em teses originais em Matemática. Neste minicurso,
pretende-se apresentar os passos necessários para a correta utilização desta ferramenta, indicando preferências do autor e pequenas variações
possíveis. Destaca-se a orientação de quando deve-se deixar de lado o Princípio da Indução Finita para utilizar o Princípio Forte da Indução Finita.
Algumas aplicações lúdicas são também apresentadas.

Minicurso 3: Aplicações reais de Estatística em uma Indústria

Resumo: A arte de resolver um problema ou transformar uma oportunidade em realidade começa na sua interpretação e definição. Antes mesmo
de definir qual ferramenta aplicar, temos que definir o que e como medir. Definindo o problema, o método de medição e inferindo possíveis
causas, podemos criar um raciocínio lógico que auxilie a elaborar um plano de coleta de dados orientado a comprovar ou reprovar possíveis causas
e perguntas geradas no entendimento do problema ou oportunidade. E a partir da análise dos resultados, por meio de diferentes ferramentas,
tomar decisões baseadas em fatos e dados, que trarão melhor qualidade e custo. Este minicurso trará exemplos que um profissional de indústria
tem oportunidade de aplicar conceitos e ferramentas estatísticas para fundamentar suas tomadas de decisões e buscar a melhoria contínua dos
processos. Saber fazer perguntas é mais importante que ter todas as respostas.

Minicurso 4: App Inventor

Resumo: O App Inventor é uma ferramenta que possibilita desenvolver a habilidade do pensamento computacional por meio de estilos alternativos
de programação, e foi concebido com o intuito de popularizar e democratizar o desenvolvimento de aplicativos entre o público jovem. Por não
ser necessário conhecimento prévio de programação para manipulá-lo, é possível que até mesmo pessoas leigas em programação desenvolvam
aplicativos para dispositivos móveis com o sistema Android. O processo de criação é facilitado devido ao uso de programação visual, por meio da
qual é possível estruturar comandos mediante a combinação de blocos lógicos.
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Desta forma, este minicurso têm como objetivo viabilizar conhecimentos básicos sobre o desenvolvimento de aplicativos com o App Inventor,
relacionando o pensamento matemático com o pensamento computacional. Pretende-se abordar as principais funcionalidades do App Inventor e
como utilizar essa ferramenta nas aulas de matemática. Espera-se que os participantes possam utilizar técnicas de programação visual em futuras
ações de ensino, pesquisa e extensão e sejam multiplicadores de conhecimentos sobre programação visual na educação básica.

Quinta-feira - 18/10/2018

Minicurso 5: Ensino Inclusivo de Matemática

Resumo: Muitos estudantes com deficiência têm procurado as salas de aula do ensino comum em busca da formação acadêmica e isso requer do
sistema de ensino adequações que atendam as suas necessidades, entre elas, uma metodologia de ensino que promova o acesso e a apropriação do
conhecimento, com vistas ao seu desenvolvimento. Frente ao exposto, apresenta-se a proposta de minicurso para professores e futuros professores
de Matemática, com o objetivo de compartilhar conhecimentos relacionados ao ensino inclusivo de Matemática.

Minicurso 6: Introdução à Aprendizagem de Máquina

Resumo: Com o barateamento de computadores, câmeras, sensores e smartphones, mais pessoas e empresas passaram a ter acesso a essas tecnolo-
gias. A consequência disso foi um crescimento exponencial da quantidade de dados gerados a partir desses dispositivos. Esse conjunto gigantesco
de dados é o que vem sendo chamado de "Big Data". O desafio agora é fazer a análise desses dados, ou seja, extrair deles informações úteis e rele-
vantes que nos permitam criar valor, gerar riqueza. É aí que entra a Matemática. Por exemplo, provedoras de filmes como a Netflix usam modelos
matemáticos para identificar as preferências dos seus usuários. Combinando Big Data com Modelagem Matemática, elas são capazes de prever
quais filmes um determinado usuário provavelmente vai gostar de assistir. Esse sistema permite então a recomendação personalizada de filmes,
agregando mais valor ao serviço oferecido pelas provedoras. Neste minicurso, abordaremos esse e outros exemplos de modelagem matemática no
contexto da Aprendizagem de Máquina.

Minicurso 7: Resolução de Equações do 2o grau: do concreto à fórmula de Bhaskara

Resumo: O presente minicurso tem como objetivo trabalhar as quatro operações matemáticas fundamentais para a aprendizagem do aluno, por meio
de material concreto (material dourado). Partir do pressuposto de que a aprendizagem tem mais sentido e significado quando o aluno compreende
o que está executando, nesse minicurso vamos trabalhar com o material concreto, desde as operações mais elementares até a equação do segundo
grau, para que o aluno possa compreender como se dá a transposição do concreto para o abstrato.
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Minicurso 8: Xadrez, Teoria de Números e Teoria de Grafos: O Problema Milenar das n Damas

Resumo: Neste minicurso discutimos o problema milenar das n damas, proposto por Bezzel em 1848, de encontrar todas as maneiras de colocar
n damas em um tabuleiro de xadrez n×n sem que nenhuma ataque as demais. Este problema é uma generalização do mesmo problema proposto
por Gauss para o tabuleiro 8× 8, resolvido em meados de 1850. Entretanto para n geral ele permanece sem solução até hoje. Descrevemos este
problema em sua forma clássica, utilizando teoria de números e apresentamos os resultados clássicos e avanços já obtidos sobre sua solução.
Depois descrevemos o mesmo problema utilizando da teoria de grafos, apresentando um tratamento mais recente proposto por Batle et al.

Minicurso 9: Construindo fractais através de softwares interativos

Resumo: Este minicurso tem por objetivo explorar a construção de fractais GeoGebra e no Scratch. Os dois softwares são gratuitos e utilizados no
ambiente escolar, optou-se por adotar dois programas distintos para que os acadêmicos possam conhecer e explorar diferentes tipos de programação.
Supõem-se que os participantes não têm intimidade com os programas, em vista disso as atividades do minicurso serão pensadas de modo que os
acadêmicos do curso conhecerão comandos essenciais ao mesmo tempo em que desenvolvem os fractais. O minicurso terá em dois momentos,
o primeiro trabalhará com a construção de um fractal no software GeoGebra, após o intervalo a mesma abordagem será feita, no entanto, desta
vez através do software Scratch. Ao final deste minicurso espera-se que os participantes conheçam um pouco mais sobre fractais, bem como os
softwares adotados.

Sexta-feira - 19/10/2018

Palestra de Encerramento: Gosto de matemática; como faço para viver disso?

Resumo: O que faz um matemático ou matemática? Qual o seu salário? Onde trabalham? Nesta palestra discutiremos possíveis respostas para
perguntas como essas e indicaremos o caminho a ser percorrido por quem tenha interesse em tornar a matemática um instrumento de trabalho. Além
disso, apresentaremos as possibilidades de formação matemática dentro do Programa de Pós-Graduação em Matemática da UFPR. Estudantes de
graduação de qualquer curso são muito bem-vindos nesta palestra.
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