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ÁREA TEMÁTICA: (marque uma das opções) 

(    )  COMUNICAÇÃO 
(    )  CULTURA 
(    )  DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA 
( X)  EDUCAÇÃO 
(    )  MEIO AMBIENTE 
(    )  SAÚDE 
(    )  TECNOLOGIA E PRODUÇÃO 
(    )  TRABALHO 
 

MATEMÁTICA BÁSICA PARA O ENSINO SUPERIOR NA UNIVERSIDADE 
ESTADUAL DE PONTA GROSSA - UEPG/PR 

 

 
Abdala Mohamed Saleh1  

 
 
Resumo: A matemática tem por objeto de estudo o número, a ordem numérica e a extensão – posição dos corpos 
e o quanto estes ocupam o espaço. De outro lado tem-se a LDB (Lei n. 9.394/96), na qual a Educação Básica é 
formada pelos níveis fundamental e médio e procura desenvolver o educando, “assegurando-lhe a formação para 
exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores”. Partindo dessas 
premissas é que se desenvolve o projeto de extensão intitulado “Matemática básica para rede pública de Ponta 
Grossa”, concebido para a rede pública, deslocado para o público do curso pré-vestibular gratuito da Paroquia 
Imaculada Conceição, em Ponta Grossa – PR e, agora, trabalhado junto aos acadêmicos de ensino superior dos 
cursos de Administração, Comércio Exterior, Contabilidade e Química, da Universidade Estadual de Ponta 
Grossa. Este texto discorre brevemente sobre os aspectos essenciais produzidos a partir da interação com o 
último público, o de universitários. No caso, os temas de matemática abordados são introdutórios aos cursos de 
Cálculo, Geometria Analítica e Álgebra Linear. 
 

Palavras-chave: Matemática. Educação Básica. Ensino Superior. 

 

NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

Matemática básica para rede pública de Ponta Grossa. 

PÚBLICO-ALVO  

Grupos comunitários. Comunidade universitária. Comunidade escolar em geral. 

 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

                                                
1Coordenador: Prof. Dr. do Departamento de Matemática e Estatística da Universidade Estadual de Ponta 
Grossa/PR; abdala.m.saleh@gmail.com UEPG; abdala.saleh@gmail.com. 
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Ponta Grossa, PR. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Universidade Estadual de Ponta Grossa, PR. 

 

JUSTIFICATIVA 

O projeto de extensão se justifica pela notória dificuldade na área de Matemática 

vivenciada pelos alunos do ensino superior, que acumulam uma série de dificuldades no 

decorrer de sua trajetória escolar. Cabe tecer alguns comentários sobre dois níveis de ensino 

da matemática, o básico e o superior.  

Básico: 

Conforme prova realizada em 2015 junto a 70 países, promovida pelo PISA (Programa 

Internacional de Avaliação de Estudantes), o Brasil ocupa a posição de número 66 em 

Matemática. Outro dado é que 70,25% dos estudantes brasileiros estão abaixo do nível 

básico de proficiência em Matemática. Dentre outras informações, pode-se destacar também 

que 77,7% dos estudantes brasileiros que fizeram a prova do PISA estavam matriculados no 

Ensino Médio (BRASIL, 2016). É razoável concluir que, ao ingressar no ensino superior, as 

dificuldades percebidas por parte deste contingente da amostra, na área de matemática, serão 

enormes.  

Superior: 

Neste item é interessante fazer referência ao trabalho de Oliveira (2018), no qual é feito 

um apanhado, também a partir de outros autores, sobre a temática do ensino de matemática no 

ensino superior, bem como, do processo de transição entre o ensino básico e o superior. 

O referido artigo aponta que as dificuldades enfrentadas pelos estudantes do ensino 

superior advêm de fatores relativos ao ensino básico, mas também do conhecimento restrito às 

suas áreas específicas dos docentes, que coloca em segundo plano as questões de ordem 

pedagógica.  

 

OBJETIVOS 
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• Contribuir para redução da reprovação de estudantes do ensino superior nas matérias 

de matemática (Cálculo, Geometria Analítica e Álgebra Linear). 

• Criar uma metodologia que permita o acesso de alunos do ensino superior a cursos de 

matemática com apoio de um professor universitário, no caso, doutor, e com 

experiência na área de pesquisa científica.  

• Orientar alunos no acesso e manuseio das informações existentes na literatura 

(incluindo-se o mundo virtual), levando-os a exercitar a autonomia intelectual;  

• Beneficiar o aprendizado de outras disciplinas inter-relacionando-as com a 

Matemática.  

 

METODOLOGIA 

A proposta foi inicialmente pensada para o ensino básico público, mas em função de 

outras interessantes oportunidades foi redirecionada para os cursos superiores que exigem 

conhecimentos de matemática. Os cursos alcançados até aqui foram de Contabilidade, 

Administração, Comércio Exterior e Química, da Universidade Estadual de Ponta Grossa 

(PR). 

Inicialmente houve visita a algumas salas de aula dos cursos a fim de expor, 

brevemente, junto aos alunos e professores de matemática, como seria a proposta do projeto. 

Houve situações em que o próprio professor da disciplina informou diretamente às turmas 

sobre o projeto de extensão, não sendo necessário o comparecimento do coordenador do 

projeto às salas de aula.  

A estratégia de comunicação se deu através de grupos fechados de WhatsApp. Dentro 

destes grupos, questões foram resolvidas de forma variada: utilizando-se material já existente 

na literatura (sites, vídeos, livros, artigos, etc) ou a solução produzida diretamente pelo 

coordenador do projeto ou, ainda, através de correção de material enviado pelos alunos (Ver 

Figura 1). A tecnologia de hoje em dia pode ser muito útil ao se tratar de assuntos ligados à 

Educação. No caso deste projeto, houve um uso combinado de fotos/vídeos (prontos ou 

produzidos pelo coordenador), aplicativos de matemática (PhotoMath e MathWay), editor de 

equações, etc. procurando oferecer aos alunos um apoio de boa qualidade.  

 

RESULTADOS 
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A seguir serão sintetizados os resultados e características relativos ao projeto 

desenvolvido: 

1. 08 Grupos de Whatsapp (06 cursos atendidos):  

a. Administração I e II (02);  

b. Administração/Comércio Exterior (turma especial de repetentes) (01);  

c. Comércio Exterior (01); 

d. Ciências Contábeis Diurno e Noturno (02);  

e. Química – Licenciatura e Tecnológica (02);  

2. Dúvidas foram tiradas dentro dos grupos de Whatsapp e também em mensagens 

particulares. 

3. Número total de aulas/lâminas produzidas: 50 itens.  

4. Período: 25 de março à 21 de junho de 2019. 

5. Assuntos tratados/dúvidas esclarecidas: 

a. Função de 1º Grau (crescente, decrescente e constante). 

b. Função Quadrática (raízes, vértice da parábola, concavidade e gráfico) -  

c. Domínio, Imagem e Gráfico de funções 

d. Geometria Analítica (Construção de um cubo, reta, segmento de reta, 

produto escalar, vetores coplanares, produto vetorial, versor – Figura 1 

abaixo 

e. Inequação 

f. Fatoração de expressões algébricas 

g. Funções Seno, Cosseno e Tangente 

h. Logaritmo 

i. Equação modular 

j. Inequação modular 

k. Limite: uso da definição e cálculo em expressões. 

6. Canal de Youtube aberto ao público que está em desenvolvimento. 

prof.abdala.saleh@gmail.com  

a. 6º Ano do Ensino Fundamental= 104 vídeos já postados 

b. Apoia e complementa os estudos dos alunos. 

c. O tempo de cada vídeo é da ordem de segundos, procurando assim facilitar o 

entendimento dos alunos.  
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Figura 1 – Produto Vetorial 

 
Legenda: Exercício respondido integralmente pelo coordenador do projeto e repassado aos grupos de WhatsApp. 

Apesar das dificuldades em relação à forma descontinuada de tirar dúvidas (maior 

quantidade em períodos de provas), acredita-se que o projeto vem cumprindo um papel 

relevante no sentido de amenizar as dificuldades dos acadêmicos, dos cursos acima referidos, 

em temas básicos de matemática. 

Vale esclarecer que ao acadêmico cabe acompanhar o docente no desenvolvimento das 

atividades propostas, tanto no viés teórico como resolução, elaboração e correção de 

exercícios complementares junto aos estudantes.  
 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este texto teve a intenção de apresentar sucintamente a estratégia de ação para o projeto 

intitulado “Matemática básica para rede pública de Ponta Grossa” (PR), que envolveu a 

interação entre o coordenador do projeto e os acadêmicos de Administração, Comércio 

Exterior, Contabilidade e Química (Licenciatura e Tecnológica). Para este fim foi utilizado o 

aplicativo WhatsApp. Observou-se uma significativa troca de informações (ou tira-dúvidas) 

entre os envolvidos, permitindo considerar os resultados obtidos como bastante satisfatórios, 

no curto período de ação (03 meses). 
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Um desafio deste projeto de extensão é o de melhorar a interação entre alunos-alunos, 

alunos-coordenador ao longo do processo de tira-dúvidas. As interações ocorrem notadamente 

entre coordenador do projeto e o aluno com a dúvida, carecendo da troca e das discussões 

com os demais membros dos grupos de WhatsApp. Pode-se trazer à reflexão se este padrão do 

mundo virtual não está repetindo o do mundo real, das salas-de-aula presenciais. Ou seja, o 

problema estaria no meio de comunicação (virtual ou real) ou nas dificuldades, que são de 

maior complexidade, ligadas à prática da Educação dos dias atuais?  

Há elementos que podem ser aprimorados, tais como, o atendimento presencial do 

coordenador do projeto e uma intensificação da interação entre coordenador e os professores 

que ministram as disciplinas em sala de aula. 

Finalmente, é importante assinalar que este trabalho, de cunho extensionista, deve estar 

sempre dialogando com o Ensino e a Pesquisa, já que este tripé, devidamente equilibrado, é 

que dá sustentação a uma Universidade de qualidade.    
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