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18º CONEX - Encontro Conversando sobre Extensão na UEPG 

3º EAEX - Encontro Anual de Extensão Universitária 

Resumo Expandido Modalidade A: “Apresentação de programas, projetos, ações, atividades e pesquisas 

advindas da extensão universitária” 

ÁREA TEMÁTICA: (marque uma das opções) 

(    )  COMUNICAÇÃO 

(    )  CULTURA 

(    )  DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA 

(  X  )  EDUCAÇÃO 

(    )  MEIO AMBIENTE 

(    )  SAÚDE 

(    )  TECNOLOGIA E PRODUÇÃO 

(    )  TRABALHO 

 

II SIGMAT – SIMPÓSIO INTEGRADO DE MATEMÁTICA: AÇÕES PARA UM 

OLHAR SOBRE O EVENTO. 

 

Dra. Deyse Márcia Pacheco Gebert1 

Dr. Marcos Teixeira Alves2 

Me. Margarete Aparecida dos Santos3 

Dra. Marli Terezinha Van Kan4 

 

Resumo: O II SIGMAT – Simpósio Integrado de Matemática da UEPG constitui-se em uma ação extensionista 

do projeto de extensão Alan Turing. O evento foi centrado na discussão da produção do conhecimento nas áreas 

de Matemática e Ensino de Matemática e na troca de saberes entre acadêmicos, professores e pesquisadores. Na 

sua segunda edição, o evento procurou fortalecer a valorização do ensino e da pesquisa na graduação e das suas 

relações com atividades de extensão. Também debateu sobre a formação profissional na área de Matemática e no 

Ensino de Matemática. O evento caracterizou-se em uma atividade relevante no sentido de se criar um espaço para 

pensar as ações, produzir instrumentos para reflexão no contexto considerado.   

Palavras-chave: Extensão Universitária. Simpósio. Matemática. 
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4 Coordenadora; UEPG; Departamento de Matemática e Estatística; marlivk@gmail.com  
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NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

Projeto Alan Turing 2ª Edição. 

PÚBLICO-ALVO  

O evento destina-se a alunos da graduação em Licenciatura em Matemática, Bacharelado em 

Matemática Aplicada, alunos de pós-graduação em áreas correlatas, professores, coordenadores 

e gestores da Educação Básica, professores de ensino superior, pesquisadores e profissionais 

interessados na discussão da produção de conhecimento nas áreas de Matemática e de ensino 

de Matemática. 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa e região dos Campos Gerais. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Universidade Estadual de Ponta Grossa UEPG – Campus de Uvaranas. 

JUSTIFICATIVA 

A realização do evento se justifica pela oportunidade de espaço para trocas de experiências 

entre pesquisadores, compartilhamento de ações, de reflexões sobre o compromisso no ensino, 

pesquisa e extensão. Além disso, favorece a atualização sobre os progressos recentes e a 

divulgação de novos conhecimentos das áreas de Matemática e de Ensino de Matemática. No 

curso de Licenciatura em Matemática, existe um consenso da importância da participação dos 

estudantes em eventos científicos e o que representa para a vida acadêmica e profissional. 

Assim, dada a importância que se atribui às atividades extracurriculares, reconhecemos que o 

II SIGMAT propicia participação, envolvimento, troca de ideias e experiências fundamentais 

complementares a formação do futuro profissional.  

OBJETIVOS 
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O objetivo da pesquisa consiste em relatar as ações do II SIGMAT para verificar a contribuição 

do evento na formação acadêmica e, também aproximar a comunidade por meio de projetos de 

extensão a fim de incentivar a interação entre docentes da UEPG e professores da Educação 

Básica de Ponta Grossa e municípios próximos. 

METODOLOGIA 

O II SIGMAT – Simpósio Integrado de Matemática ocorreu na semana de 23 a 27 de outubro 

de 2019 na UEPG, promovido pelos colegiados dos cursos de Licenciatura em Matemática, de 

Bacharelado em Matemática Aplicada e do PROFMAT – UEPG com o apoio do DEMAT - 

Departamento de Matemática e Estatística. A programação do Simpósio contou com atividades 

como palestras, minicursos, mesa redonda, II Torneio de Derivadas da Cidade de Ponta Grossa, 

Exposição Matemática e comunicações orais. As descrições das atividades  do evento estão 

disponíveis na página do evento: https://siseve.apps.uepg.br/sigmat2019. O evento contou com 

a participação de 146 ouvintes e 65 ministrantes. Importante ressaltar a participação da 

comunidade externa a UEPG que em sua maioria consistiu em professores da Educação Básica 

da região dos Campos Gerais. Segundo a Política Nacional de Extensão (2012), a extensão é 

caracterizada como a correlação entre a Universidade e a sociedade, possibilitando o 

fortalecimento da instituição, a democratização do conhecimento acadêmico, assim como a 

transferência desse conhecimento por meio do compartilhamento de saberes com as 

comunidades. Desta forma, descrevemos alguns comentários, discussões e considerações como 

resultados obtidos das atividades do II SIGMAT. 

RESULTADOS 

A realização do evento II SIGMAT foi considerada fundamental para debater e refletir sobre o 

ensino e a formação do professor de Matemática, a partir de temas relacionados à Educação 

Matemática e ao ensino de Matemática, com a apreciação de temas atuais e necessários, como 

a participação das Mulheres na Matemática, a BNCC e as tecnologias no ensino.   

Os participantes responderam algumas questões de avaliação referentes ao evento. No ambiente 

das palestras, das oficinas e dos minicursos, foi destacada a importância da participação no 

evento no sentido de compreender e refletir sobre os problemas e desafios da educação. Neste 

https://siseve.apps.uepg.br/sigmat2019
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sentido, Freire (2011, p. 87) aponta, “o conhecimento envolve a constante unidade entre ação e 

reflexão sobre a realidade”.  

Um outro momento bastante interessante aconteceu quando professores e alunos puderam 

participar da mesa redonda sob o título BNCC – Impactos e desafios na formação de professores 

de Matemática e no contexto educacional. Faz-se necessário manter a investigação e reflexão 

no contexto da instituição e no contexto acadêmico, de forma a gerar conclusões para novos 

métodos de ensinar. 

Na Exposição Matemática, os alunos puderam expor materiais, experiências relacionadas com 

o trabalho desenvolvido nas disciplinas de estágio e outras disciplinas do curso favorecendo a 

interação entre todos os envolvidos no evento. O II Torneio de Derivadas da cidade de Ponta 

Grossa constituiu-se em um dos momentos mais aguardados pelos participantes. Tal atividade 

além de proporcionar momentos de interação com os envolvidos e a Comissão Organizadora, 

também serviu de ação social, onde as inscrições resultaram em doações de caixas de leite para 

o Núcleo Pequeno Anjo. 

Figura 1 – Algumas das atividades realizadas no II SIGMAT. 

 

Legenda:Alguns momentos das atividades realizadas no II SIGMAT. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Acredita-se que as práticas de educação precisam conduzir efetivamente processos de 

compreensão crítica e participação. É imprescindível a garantia de aprendizagens pelos alunos 

para que possam atuar como sujeitos ativos e capazes de lidar com as demandas das práticas 

sociais. Para isso, considera-se a importância de um olhar efetivo sobre as ações que o evento 

pode proporcionar por meio de debates, reflexões sobre o ensino e a formação do professor de 

Matemática. A participação, o envolvimento e o entusiasmo da comunidade acadêmica e 

externa foram recompensadores. Deste modo, pode-se verificar que os objetivos e a proposta 

do evento científico foram atendidos de maneira satisfatória por parte dos envolvidos. 

APOIO 

Colegiado do curso de Licenciatura em Matemática (COLMAT); Colegiado do curso de 

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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