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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 

 

CURSO DE EXTENSÃO – ELEMENTOS DE PRÉ-CÁLCULO 

 

Samuel Correa Machado, UEPG, samuelmachadoc@gmail.com 1 

Luiz Antônio Bastos Bernardes, UEPG, plabbernardes@gmail.com2 

 

Resumo: Notou-se que, ao longo dos últimos 10 anos, os alunos ingressantes no ensino superior na área de 

Ciências Exatas e Engenharias têm apresentado certo déficit em conhecimentos elementares de Matemática, em 

nível de Ensino Médio. Esse tipo de déficit tem prejudicado a compreensão dos alunos iniciantes sobre conteúdos 

expostos em disciplinas tais como: Física Geral I, Cálculo Diferencial e Integral I e Cálculo Vetorial e Geometria 

Analítica. Desse modo, boa parte dos alunos iniciantes acabam desistindo do curso escolhido logo na primeira 

série. Assim, fez-se necessário um Curso de Extensão - Elementos de Pré-Cálculo que contribuísse para o melhor 

desempenho dos alunos nas disciplinas já citadas. Esse Curso teve a teoria apresentada de forma básica e 

condensada, como nos livros da Coleção Schaum, sobre conteúdos tais como: logaritmos, funções trigonométricas, 

identidades e equações trigonométricas, funções trigonométricas inversas, noções de limite, derivadas e integrais. 

Em cada aula, após a apresentação da teoria, foram discutidos e resolvidos problemas básicos aplicados a temas 

de Física Geral I, tais como: coeficiente de atrito, trabalho mecânico e termodinâmico, Movimento Harmônico 

Simples (MHS). O Curso de Extensão foi ofertado para trinta alunos dos cursos de graduação da UEPG de Ciências 

Exatas e das Engenharias. 

 

Palavras-chave: Pré-Cálculo. Física Geral. Discussão de Exercícios. 
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NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

Projeto de Extensão “Física da Universidade à Comunidade.” 

PÚBLICO-ALVO  

Alunos de graduação da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) dos cursos 

de Licenciatura e Bacharelado em Física, Licenciatura em Matemática, Engenharias (Civil, 

Materiais, Alimentos, Computacional e de Software), Licenciatura em Química e Química 

Tecnológica, Agronomia. 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa – PR. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) – Campus Uvaranas. Sala CS53, na 

Central de Salas. 

JUSTIFICATIVA 

Notou-se que, ao longo dos últimos 10 anos, os alunos ingressantes no ensino superior 

na área de ciências exatas e engenharias têm apresentado certo déficit em conhecimentos 

elementares de matemática, em nível de Ensino Médio. Esse tipo de déficit tem prejudicado a 

compreensão dos alunos iniciantes sobre conteúdos expostos em disciplinas tais como: Física 

Geral I, Cálculo Diferencial e Integral I e Cálculo Vetorial e Geometria Analítica. Em 

consequência disso, boa parte dos alunos iniciantes acabam desistindo do curso escolhido logo 

no primeiro ano da graduação. Assim, tornou-se necessário um Curso de Extensão - Elementos 

de Pré-Cálculo, seguindo alguns conteúdos de (AYRES e MENDELSON, 2013), que 

contribuísse para o melhor desempenho dos alunos nas disciplinas já citadas.  
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OBJETIVOS 

Objetivo Geral:   

Melhorar o conhecimento de Pré-Cálculo dos alunos das primeiras séries de cursos de 

Ciências Exatas e Engenharias.  

Objetivos Específicos:  

1º) Desenvolver habilidade dos alunos para realizar demonstrações em conteúdos de 

Pré-Cálculo, tais como: Álgebra Básica, Trigonometria Básica, Limites, Derivadas e Integrais. 

2º) Verificar se os alunos conseguem aplicar corretamente os conteúdos de Pré-Cálculo 

na solução de problemas em áreas de Física Básica, tais como: Mecânica e Termodinâmica. 

METODOLOGIA 

O Curso de Extensão Elementos de Pré-Cálculo foi executado através de uma aula 

semanal, de uma hora e quarenta minutos, no período vespertino, durante os meses de abril a 

junho de 2019. Cada aula constou de duas partes. Na primeira parte, de aproximadamente 

quarenta minutos, o discente encarregado de ministrar o curso fez uma exposição concisa de 

temas, seguindo a seguinte programação prévia: potenciação e radiciação, logaritmos, funções 

trigonométricas, identidades e equações trigonométricas, funções trigonométricas inversas, 

noções de limite, derivadas e integrais. Na segunda parte da aula, durante sessenta minutos, os 

alunos iniciantes, orientados pelo ministrante do curso, resolveram exercícios básicos sobre o 

tema da primeira parte da aula, explorando suas aplicações em conteúdos de Física Geral I tais 

como: Cinemática, Dinâmica, Fluidos e Termodinâmica. Dessa maneira, foi exigido dos alunos 

iniciantes uma grande participação nas aulas de tal modo que eles alcançassem uma 

aprendizagem mais efetiva do tema ministrado. De maneira a nivelar e melhorar o 

conhecimento dos alunos iniciantes sobre os conteúdos já citados, esse curso explorou tanto a 

parte teórica (que foi trabalhada ao início da aula por meio de apresentação de slides) quanto a 

prática, com resoluções de exercícios ou problemas, dando o máximo de detalhes e passagens 

matemáticas. Em seguida, o aluno resolveu de maneira independente certos 

exercícios/problemas, selecionados de maneira objetiva pelo ministrante, para verificar a sua 

compreensão dos conteúdos desenvolvidos em sala de aula. Caso percebesse certa dificuldade 

por parte dos alunos, o ministrante os auxiliava de maneira individual para que pudessem ter 

suas dúvidas resolvidas, durante a aula.  
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RESULTADOS 

 As aulas do Curso de Extensão Elementos de Pré-Cálculo ocorreram nos meses de abril 

a junho.  

 No mês de abril, os conteúdos trabalhados foram: funções logarítmicas e suas 

propriedades, noções de trigonometria, funções trigonométricas inversas e limites. 

 No início da aula sobre funções logarítmicas, foi repassado para os alunos a definição 

das funções logarítmicas e suas propriedades como, por exemplo: equação de transformação 

entre a forma logarítmica e a forma exponencial, logaritmos com base decimal e suas 

propriedades básicas, logaritmos com base 𝑒 e suas propriedades, operações de mudança de 

base e a sua expressão matemática. Em seguida, foram resolvidos exemplos referentes ao 

conteúdo trabalhado ao longo da aula. Ao longo da resolução dos exercícios, teve-se 

preocupação acerca dos detalhes matemáticos ao longo do desenvolvimento dos exercícios 

propostos. Os alunos, inicialmente, apresentaram dificuldade ao lembrar das definições e 

propriedades algébricas sobre logaritmos. Porém, ao decorrer da aula, os alunos dialogaram 

com o ministrante do curso sobre as suas dificuldades de compreensão relacionadas ao conteúdo 

e até mesmo os passos seguidos na resolução dos exercícios.  

 Na aula sobre noções de trigonometria, os conceitos e definições foram explicados no 

início da aula. O círculo trigonométrico e as relações fundamentais foram pontos chaves no 

desenvolvimento da aula, sendo que as demais consequências trigonométricas (como, por 

exemplo, a equação fundamental da trigonometria) derivam destas relações. Em seguida, foram 

explorados exercícios que envolvem relações trigonométricas. O problema básico sobre a 

determinação do coeficiente de atrito estático máximo e sua dependência das relações 

trigonométricas foi discutido em sala. Ao longo da aula, os alunos demonstram dificuldades na 

compreensão das expressões trigonométricas e relações fundamentais utilizadas para solucionar 

os exercícios propostos.  

 Sobre as funções trigonométricas inversas, a sequência da aula apresentou a mesma 

estrutura das aulas anteriores, iniciava com a introdução do assunto e a resolução de exercícios 

em sala. Porém, alguns alunos apresentaram dificuldades na compreensão da definição sobre 
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funções inversas e como aplicá-las em situações que utilizam tal recurso. Independente do 

diálogo entre o ministrante e o aluno, a dificuldade persistiu. Com isso, o ministrante 

aconselhou aos alunos que lessem no livro texto sobre o assunto trabalhado em sala de aula.  

 Na última semana do mês de abril e no início do mês seguinte, o tema da aula foi sobre 

limites. Inicialmente, o conceito de limite foi explicado e, após, foi utilizado, por exemplo, para 

determinar o limite de funções contínuas. Já no início da aula, os alunos já apresentaram 

dificuldades no entendimento acerca da definição matemática do limite. Para esclarecer as 

dúvidas, o ministrante do curso optou por desenvolver o conteúdo sobre limites de maneira 

mais branda, explorando os detalhes e as passagens matemáticas. Após a aula, foram passados 

no quadro alguns exercícios testes, para verificar a compreensão do aluno ao longo do curso 

extensionista. Tal teste foi entregue ao ministrante do curso. Ao corrigir os exercícios, 

verificou-se que muitos alunos preferem resolver de maneira curta e rápida, enquanto outros, 

não conseguiram interpretar o enunciado do exercício e resolvê-lo.  

  Na primeira semana do mês de maio, o conteúdo de limites e suas aplicações foram 

retomados, baseando-se nos resultados obtidos da correção dos exercícios testes. Foram mais 

explorados ainda o diálogo com os alunos, os detalhes matemáticos nas passagens para 

solucionar o exercício proposto, a escrita de frases curtas acerca do que é feito para solucionar 

os exercícios e a resolução de mais exercícios em sala de aula.  

 Ainda no mês de maio e de junho, foram trabalhados conteúdos de derivadas e suas 

aplicações e em seguida integrais e suas aplicações. No início da aula foram feitas perguntas 

tais como: “O que é derivada?”, “A sua compreensão e aplicação é importante seja para 

situações do dia-a-dia ou em resolução de exercícios?”. Os conceitos e expressões que definem 

a operação de derivação foram definidos detalhadamente. Para tal conteúdo, foram dedicadas 

mais aulas (três aulas), como ocorreu na aula de integração e suas aplicações. Para cada aula, 

seja sobre derivadas ou integrais, foram resolvidos exercícios para facilitar a compreensão dos 

alunos.  

 Algumas das aplicações em Física discutidas e explicadas durante as aulas foram as 

seguintes: a equação do Movimento Harmônico Simples (MHS), função horária da posição, 

trabalho por meio de uma força variável, trabalho termodinâmico, coeficiente de atrito estático 
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máximo, aplicação de derivadas para determinação de velocidade e aceleração, intensidade 

sonora e escala Richter. 

 Na última aula do Curso de Extensão – Elementos de Pré-Cálculo, os alunos 

responderam a Avaliação Comunitária, cedida pela PROEX-UEPG. Alguns aspectos positivos 

dessa Avaliação foram os seguintes: alguns alunos gostaram dos detalhes matemáticos 

apresentados nas aulas, o acompanhamento individualizado foi elogiado e as aplicações de 

conteúdos matemáticos em problemas de Física. No entanto, alguns alunos observaram que 

poderiam ter sido apresentadas aplicações da Matemática em problemas de Física relacionados 

com situações vividas cotidianamente pelos alunos e com fenômenos naturais.  

 Para finalizar, podemos concluir que os objetivos do Curso de Extensão foram 

alcançados parcialmente, pois, apesar do conhecimento de Pré-Cálculo dos alunos ter 

melhorado e eles terem aprendido a fazer demonstrações matemáticas, as aplicações dos 

conteúdos matemáticos nas soluções de problemas de Física não foram satisfatórias. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao longo da aplicação das aulas do Curso de Extensão: Elementos de Pré-Cálculo, trinta 

alunos iniciaram o curso e doze o concluíram. Vários alunos acabaram desistindo das aulas por 

motivos desconhecidos. Porém, aqueles que continuaram a frequentar as aulas, demonstraram 

interesse e dedicação. Tendo em vista as respostas apresentadas pelos alunos na Avaliação 

Comunitária já citada, pode-se concluir que uma maneira de melhorar o Curso de Extensão 

seria apresentar durante as aulas aplicações da Matemática em problemas de Física que tenham 

relação com a vida cotidiana dos alunos e que expliquem fenômenos naturais. 
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