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Resumo: A primeira edição do Simpósio Integrado de Matemática - SIGMAT da UEPG foi uma ação 

extensionista inserida e desenvolvida dentro do projeto de extensão Alan Turing que tem por finalidade o estudo, 

o desenvolvimento e o uso das tecnologias no ensino de matemática, bem como de sua ampla divulgação. O 

evento propiciou a discussão da produção do conhecimento nas áreas de matemática e ensino de matemática e na 

troca de saberes entre acadêmicos, professores e pesquisadores. Mostrou-se uma importante atividade de 

extensão universitária no sentido de consolidar um espaço de reflexão, socialização e valorização do tripé: 

ensino, pesquisa e extensão, possibilitando uma análise acerca das reflexões pedagógicas nas áreas de 

matemática e de ensino de matemática. 
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NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

Projeto de Extensão Alan Turing. 

PÚBLICO-ALVO  

Alunos da graduação em licenciatura e bacharelado em Matemática, alunos da pós-

graduação em áreas correlatas, professores, coordenadores e gestores da educação básica, 

professores do ensino superior, pesquisadores e demais profissionais interessados nas ações e 

políticas educacionais e na discussão da produção do conhecimento nas áreas de matemática e 

ensino de matemática. 
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MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa e região. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Universidade Estadual de Ponta Grossa-UEPG 

JUSTIFICATIVA 

Os eventos científicos assumem um papel de grande importância na busca de novos 

conhecimentos e sua principal finalidade é reunir profissionais e estudantes para trocas e 

transmissão de informações referentes a uma determinada especialidade do conhecimento. 

Para Schimidt e Ohira (2002, p.73), “os eventos científicos são meios altamente eficientes na 

comunicação oral do conhecimento visto o ritmo crescente do desenvolvimento da ciência e, 

portanto um meio de divulgação e assimilação de novos conhecimentos”. Tachibana, Pavani e 

Bariani (2004) relatam a importância da participação de alunos em eventos científicos, 

buscando identificar quais os significados podem ser atribuídos a tais atividades 

complementares. Complementa-se ainda a relevância do caráter extensionista que os eventos 

proporcionam que segundo Deslantes e Arantes (2017) corresponde a um dos pilares do 

ensino superior, fomentando além da formação profissional e humanística, a transformação 

social. 

O presente trabalho se justifica pela excelente oportunidade de reflexões 

pedagógicas sobre a consolidação do compromisso de desenvolver o ensino, a pesquisa e a 

extensão, com a interação entre os indivíduos destes meios e através de sua integração com a 

comunidade da qual faz parte. Consistiu também de uma oportunidade de fomentar espaços 

coletivos de trocas de experiências, de compartilhamento de ações e de projetos entre as 

diversas entidades e pessoas envolvidas na construção de uma sociedade crítica e 

transformadora. 

OBJETIVOS 

O objetivo principal deste trabalho consiste no relato de experiência da realização 

do SIGMAT, trazendo uma reflexão da importância pedagógica das ações realizadas durante 

o evento e uma discussão da Matemática no que tange à sua importância científica, 

extensionista e tecnológica. Contribuindo também para aproximar a comunidade com os 
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diversos projetos de extensão e incentivar a cooperação entre docentes da instituição e 

professores da Educação Básica da região de Ponta Grossa. 

METODOLOGIA 

A realização do evento SIGMAT foi uma promoção entre colegiados dos cursos de 

Licenciatura em Matemática (COLMAT), de Bacharelado em Matemática Aplicada 

(COLMAP) e do Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional PROFMAT – 

UEPG. A programação do Simpósio contou com ciclo de palestras e minicursos, exposição 

matemática, a primeira edição do Torneio de Derivadas da nossa região, concurso de 

logomarca para o departamento de matemática, comunicações orais, entre outras atividades. 

As informações do evento, que ocorreu do dia 16 a 19 de outubro de 2018, foram hospedadas 

no site: www.siseve.apps.uepg.br/sigmat. 

O SIGMAT promoveu o Biênio da Matemática 2017/2018 na UEPG. Neste 

período, ocorreu o Congresso Internacional de Matemáticos - ICM, inédito no país, que 

contou com a presença de renomados matemáticos de diferentes países e foi palco da 

divulgação dos vencedores da Medalha Fields, vista como a maior honraria que um 

matemático pode receber. 

Dentre os mais de 160 participantes do SIGMAT, o evento contou também com a 

participação da comunidade externa da UEPG, formada em sua maioria por professores do 

ensino básico e de outras cidades. Segundo Campani, Silva e Parente (2016), a prática 

extensionista possibilita um novo modelo de formação na instituição de ensino superior e 

permite ao indivíduo engajar-se nas demandas de sua comunidade, oportunizando o 

aprendizado e a formação profissional que vai além de aspectos técnicos e teóricos, já que 

proporciona a experiência da realidade onde desafios teórico-práticos necessitam serem 

resolvidos. Neste contexto, relatamos a seguir algumas discussões e reflexões pedagógicas 

como resultados sobre as  atividades desenvolvidas no SIGMAT. 

 

RESULTADOS 

 

A realização do SIGMAT oportunizou a relevância acadêmica e social da ação 

extensionista.  Pode-se afirmar que o evento foi estimulador e fundamental para debater e 

refletir sobre o ensino e a formação do professor de Matemática, desenvolvendo temas 

relacionados à Educação Matemática e às metodologias atuais, além de discutir sua 

http://www.siseve.apps.uepg.br/sigmat
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importância científica e tecnológica com foco nas perspectivas profissionais do matemático 

aplicado. 

Os participantes responderam uma enquete de avaliação do evento. No contexto das 

palestras, das oficinas e dos minicursos, os participaram destacaram a vivência com atividades 

de ensino tematizadas com recursos didáticos variados, como por exemplo, a oficina onde se 

explorou a relação da Torre de Hanói com conteúdos de potenciação, os minicursos de Ensino 

Inclusivo de Matemática e de utilização de softwares interativos no Ensino de Matemática. 

Ainda com base nas respostas obtidas na referida enquete, os participantes mencionaram 

vários pontos positivos sobre a importância acadêmica dos conteúdos ministrados,  além de 

enfatizar que o evento renovou e fortaleceu suas crenças pela "humanização" da Matemática. 

Outra atividade de grande cunho didático foi a Exposição Matemática, onde 

acadêmicos expuseram materiais relacionados com o trabalho pedagógico desenvolvidos em 

estágios e nas próprias disciplinas do curso, oferecendo momento lúdico à educação e gerador 

de novas perspectivas de concepções da matemática para toda comunidade.  

O SIGMAT contou também com a primeira edição do Torneio de Derivadas, 

considerado um grande sucesso, que gerou muito entusiasmo entre os participantes, sendo que 

os primeiros colocados foram convidados para participar do 3º Torneio de Derivadas 

Interinstituições, com instituições do PR e SC. A Figura 1 ilustra algumas das atividades 

realizadas durante o evento, como as palestras de abertura e encerramento, a Exposição 

Matemática, o I Torneio de Derivadas e a apresentação cultural. 

 

Figura 1 – Atividades do SIGMAT 

 

Legenda: Imagem representativa das atividades do SIGMAT. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com base na enquete de avaliação do SIGMAT, verificou-se a relevância desse 

evento no sentido de proporcionar debates e reflexões sobre o ensino e a formação do 

professor de Matemática, atendendo às várias necessidades de cunho científico e de formação 

profissional da comunidade acadêmica e externa. Além disso, a participação expressiva, o 

envolvimento e o entusiasmo, principalmente dos acadêmicos mostraram-se recompensadores 

e evidenciaram a aceitação em relação aos objetivos e às propostas do evento.  

Enfim, a realização de diversas atividades no evento, nos mais diversos âmbitos do 

ensino, pesquisa e extensão, contribuíram para o redimensionamento curricular da 

universidade, no sentido de enfatizar a importância dos conteúdos curriculares e possibilitar a 

futura curricularização da extensão. 

 

APOIO 

- Colegiado do curso Licenciatura em Matemática (COLMAT); 

- Colegiado do curso Bacharelado em Matemática Aplicada (COLMAP); 

- Departamento de Matemática e Estatística (DEMAT); 

- Mestrado Profissional em Matemática (PROFMAT-UEPG); 

- Pró-reitoria de Extensão (PROEX). 
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