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Resumo: A extensão ligada ao ensino enriquece o processo pedagógico ao envolver docentes, alunos e               
comunidade em um movimento comum de aprendizagem. Deste modo, o Projeto de Extensão Alan Turing foi                
elaborado e desenvolvido de modo a contribuir com ações para o fortalecimento da extensão na UEPG. As                 
contribuições aliadas a tecnologia desempenham papel importante no cumprimento da missão da instituição, na              
medida que proporcionam uma formação mais adequada aos estudantes e atendem a comunidade. Tendo em               
vista a necessidade de contemplar o objetivo proposto no projeto, destaca-se aqui a proposta de minicurso de                 
utilização do LaTex na elaboração de textos acadêmicos e também a participação no Programa de Rádio Ponto                 
de Ebulição com a gravação de áudios sobre a matemática com curiosidades e desafios de forma a utilizar a                   
tecnologia como meio de divulgação e despertar interesse pela Matemática. 
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PÚBLICO-ALVO  

 

Alunos e professores do Ensino Médio, acadêmicos e docentes da graduação e            

alunos de pós-graduação nas áreas das Ciências Exatas e Naturais, Tecnologia e Educação. 

 

 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

 

Ponta Grossa e região. 

 

 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

 

Ponta Grossa e região. 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

O presente trabalho fundamenta-se na pretensão de fortalecer e complementar o           

ensino de matemática do ensino médio, dos cursos de graduação e pós-graduação, através do              

uso de ferramentas computacionais comumente utilizadas no meio acadêmico. De acordo com            

Martins (2009), o Aluno, o Professor e a Escola precisam estar familiarizados com as              

ferramentas informáticas e saber integrá-las na ação educativa. 

Adicionado a isto, o trabalho buscou aprimorar a formação acadêmica dos alunos e             

professores, no momento em que os prepara para a prática de conceitos teóricos e expande               

suas habilidades de resolver problemas aplicados. Segundo Kampff et al (2004), nenhum            

professor deve ignorar o uso de ferramentas computacionais e o seu potencial pedagógico,             

cabe ao docente buscar esses recursos para se atualizar e aplicá-los em sala de aula. 

Considerando o espaço que a tecnologia tem ocupado em todas as áreas do             

conhecimento é de suma importância que faça-se uso da mesma no ensino da Matemática. 
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OBJETIVOS 

 

Promover o desenvolvimento intelectual e tecnológico dos alunos e professores          

participantes do projeto por meio do uso de softwares de editoração acadêmica e computação              

científica, realimentando e/ou avaliando o ensino e a pesquisa, contribuindo para uma            

reflexão crítica de concepções e práticas curriculares e para a sistematização do conhecimento             

produzido. 

ESPECÍFICOS:  

Dinamizar o exercício profissional concreto, em função das exigências da realidade,           

indispensável na formação do cidadão; 

Participar no processo de desenvolvimento da sociedade, de forma dinâmica e           

qualitativa, buscando caminhos alternativos que atendam aos interesses e necessidades das           

comunidades; 

Capacitar o estudante a entender as noções básicas da utilização de softwares            

matemáticos; 

Estreitar o vínculo com os professores do Departamento de Matemática e           

Estatística, à comunidade acadêmica da UEPG e aos demais participantes da comunidade. 

 

 

METODOLOGIA 

 

A metodologia utilizada no desenvolvimento das ações do referido trabalho é do            

tipo participativa em um processo de interação direta entre os docentes, discentes e             

comunidade.  

Inicialmente foram realizados reuniões e seminários para a capacitação e          

homogeneização do conhecimento da linguagem Latex entre os professores participantes do           

projeto. Após essa capacitação, definiram-se estruturas e abordagens sobre essa linguagem,           

voltados para docentes e alunos, tanto de ensino médio como para graduação e pós-graduação.              

Definidas as estruturas de curso e abordagens, houve um trabalho de divulgação desse curso,              

a fim de apresentar a importância de uma editoração, de alta qualidade, em textos              

matemáticos. 
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Com o intuito de oferecer ao público uma alternativa fácil de organizar textos             

científicos com característica de diagramação profissional, apresentou-se como proposta de          

minicurso uma introdução aos conceitos básicos de funcionalidade e utilização do LaTex na             

elaboração de textos acadêmicos, a fim de contribuir para que os participantes pudessem             

melhorar a qualidade de tipografia dos seus textos científicos. Participaram professores da            

educação básica da região de Ponta Grossa e/ou estudantes do curso de Pós Graduação              

Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional – PROFMAT da UEPG. 

A escolha do minicurso LaTex coincidiu com sua relevância, sua abrangência e,            

sobretudo, na sua enorme gama de aplicações. Esta linguagem é utilizada no mundo inteiro              

para a produção de textos e apresentações científicas de alta qualidade. Apresenta excelente             

formatação para fórmulas e símbolos matemáticos e nos mais diversos formatos profissionais,            

como artigos, monografias, dissertações, teses, entre outros. Além disso, dada sua           

performance, é a linguagem mais indicada e utilizada na editoração de problemas olímpicos             

de Matemática. 

Além do minicurso de LaTex oferecido, os professores integrantes do Projeto Alan            

Turing tiveram uma participação no Programa de Rádio Ponto de Ebulição cuja função             

consistiu em elaborar e gravar áudios sobre a matemática.  

O trabalho realizado foi a preparação de material para divulgação da matemática, na             

rádio T de Ponta Grossa, durante o Programa de Rádio Ponto de Ebulição. Os materiais               

elaborados foram áudios gravados pelos professores integrantes do projeto. Esses áudios           

foram definidos a partir de curiosidades e desafios da matemática, a fim de despertar o               

interesse do ouvinte, bem como instigá-los na solução de problemas simples, e também             

desmistificar a matemática como sendo algo extremamente difícil. Os ouvintes que           

conseguiam solucionar os desafios recebiam brindes do Programa. 

 

 

RESULTADOS 

 

As ações realizadas no projeto de extensão Alan Turing apresentaram várias           

atividades para seu público-alvo. Merecem destaque, os cursos de editoração em LaTex e a              
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participação no Programa de Rádio Ponto de Ebulição – 1ª Edição coordenado por Rosana de               

Castro Casagrande, professora do departamento de Pedagogia da UEPG. 

Como resultados os participantes conheceram os elementos básicos na utilização do           

LaTex, adquiriram um conhecimento necessário para a produção de textos de alta qualidade,             

aplicaram o LaTex na elaboração de listas de exercícios contendo problemas de olimpíadas de              

Matemática e incentivou o cursista à pesquisa de outras ferramentas disponíveis da linguagem             

visando aprimorar seus trabalhos e projetos acadêmicos. 

Em relação à participação no Programa de Rádio Ponto de Ebulição, os professores             

do projeto de extensão Alan Turing contribuíram ativamente com seus áudios referentes à             

Matemática, o que gerou uma grande audiência para a rádio nos programas em que os áudios                

eram apresentados. Os ouvintes interessados em apresentar uma solução para os desafios            

lançados eram de diferentes níveis de escolaridade e de idade.  

O programa de rádio Ponto de Ebulição apresentava desafios de várias áreas do             

conhecimento, no entanto o que nos chamou atenção foi que os desafios matemáticos foram              

os que apresentaram maior audiência e participação dos ouvintes, resultado este que mostra o              

interesse da população sobre a matemática de uma forma mais amigável. 

 

 

FOTO 

Figura 1 – Oficinas e parcerias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: Imagens das atividades. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A vivência nas atividades da extensão contribui para a troca de experiências entre os              

usuários, acadêmicos, docentes e equipe componente do Projeto Alan Turing. 

A utilização de uma linguagem como o LaTex pode trazer benefícios em relação ao              

produto final e sua relação com o leitor. O LaTex é um sistema de tipografia que proporciona                 

um resultado satisfatório do ponto de vista estético como legibilidade e organização do texto              

impresso. Apresenta benefícios do ponto de vista do usuário ou redator do texto, porém é               

pequena a disseminação de seu uso no meio acadêmico. 

Desta forma, o projeto Alan Turing contribuiu e permitiu que o LaTex pudesse ser              

usado como ferramenta de trabalho, bem como sua divulgação por meio do desenvolvimento             

de material e iniciativa de capacitação de acadêmicos e professores. 

Quanto ao envolvimento no programa na Rádio, os áudios elaborados e colocados            

pelos professores, apontaram para uma tentativa de enxergar a matemática como uma            

disciplina mais próxima da realidade. Desta maneira, o projeto procurou propor situações de             

intervenção que viabilizassem a superação da visão deficiente que se tem da Matemática. 

Concluímos que é necessária a realização de novas atividades, outros minicursos,           

outras intervenções na área da Matemática, com enfoque na avaliação das ações de extensão              

que foram desenvolvidas. 
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