
Nome do projeto Orientação Supervisão
Número 

do Estágio
Horário/ 

modalidade
Resumo e/ou objetivos

Vagas 
disponíveis

Tutoria de ensino 
a distância na 
disciplina de 
Matemática 

Básica.

Elizabeth Cristina 
(beth@ufg.br) e Marcelo 
Souza (msouza@ufg.br)

Elizabeth Cristina 
(beth@ufg.br) e Marcelo 
Souza (msouza@ufg.br)

I e II A definir

Os estagiários realizarão tutoria a distância na disciplina Matemática 
Básica –NL-EAD, na plataforma Moodle - IPÊ. Em geral, os 

estagiários devem lidar como os alunos com potencial de evasão dos 
cursos de graduação da universidade, com recorrentes reprovações 
e/ou baixo desempenho em componentes curriculares, bem como 

alunos com dificuldades no aprendizado e reprovações em 
disciplinas nas áreas de exatas. Além disso, os alunos estagiários da 

licenciatura em Matemática, matriculados nas disciplinas Estágio 
Supervisionado I e/ou II, que aqui são considerados como público 

alvo, terão oportunidade de desenvolver novas metodologias, 
tecnologias e práticas voltadas ao aprimoramento do processo de 

ensino-aprendizagem.
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Projeto: 
elaboração de 

materiais lúdicos 
diferenciados, a 

partir do lixo, 
para as aulas de 

matemática

Karly Alvarenga (karly@ufg.
br)

Karly Alvarenga (karly@ufg.
br)

I e II A definir

O projeto tem por objetivo principal proporcionar aos participantes 
uma oportunidade para a elaboração e utilização de materiais 

lúdicos diferentes para o ensino e a aprendizagem de matemática 
na Educação Básica e Superior. A ideia é criar materiais a partir do 
lixo. Essa é mais uma opção para um Laboratório de Matemática 

itinerante e implementado a partir dos descartáveis, 
conscientizando os estudantes também para o problema da 

preservação do meio ambiente. Também objetiva-se elaborar 
materiais inclusivos e elaborar vídeos com os materiais construídos. 

Não se tem um horário pré-definido, mas teremos uma reunião 
semanal.

2

Educação 
Matemática, 

Escola e Cultura: 
tecendo e (re)
conhecendo 

saberes

Ana Paula Purcina Baumann 
(ana.baumann@ufg.br) e 

José Pedro Machado Ribeiro 
(zepedroufg@gmail.com)

Janice Pereira Lopes 
(lematufg@gmail.com) 

I e II A definir

Compreender conceitos essenciais da Etnomatemática, Educação 
escolar indígena, interculturalidade e decolonialidade, por meio da 
vivência e aproximação com o curso de Licenciatura em Educação 

Intercultural e seus estudantes; Atuar no planejamento, auxiliando 
na produção de recursos e estratégias pedagógicas que auxiliem na 
compreensão de conteúdos matemáticos desenvolvidos durante os 
Temas Contextuais trabalhados pela área de Ciências da Natureza e 
Matemática; Colaborar na implementação das atividades que serão 

desenvolvidas durante a Etapa de Estudos UFG do curso de 
Educação Intercultural, nos Temas Contextuais de responsabilidade 

da área de Ciências da Natureza e Matemática;

3

Vivenciando o 
LEMAT

José Pedro Machado Ribeiro 
(zepedroufg@gmail.com)

Mislene Oliveira 
(lematufg@gmail.com) 

I e II

Presencial e 
Não 

Presencial 
(horário a 

definir)

Vivenciar o LEMAT e suas múltiplas frentes de atuação, por meio de 
atividades de gestão de recursos materiais do laboratório; 

Planejamento e execução de ações de cunho pedagógico e de 
extensão voltadas para a divulgação e popularização da matemática 

e para a democratização do acesso a estes conhecimentos.

3
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Trilhas 3o ano do 
Ensino 

Fundamental

Míriam Guadagnini 
(Miriamguadagnini@ufg.br) 

Míriam Guadagnini 
(Miriamguadagnini@ufg.br) 

A definir A definir
Os projetos acontecem no vespertino e compõe um projeto maior 

denominado de ponto de apoio e tem como foco o atendimento dos 
alunos com dificuldades de aprendizagem.

1

Trilhas 4o ano do 
Ensino 

Fundamental

Míriam Guadagnini 
(Miriamguadagnini@ufg.br) 

Míriam Guadagnini 
(Miriamguadagnini@ufg.br) 

A definir A definir
Os projetos acontecem no vespertino e compõe um projeto maior 

denominado de ponto de apoio e tem como foco o atendimento dos 
alunos com dificuldades de aprendizagem.

1

Laboratório 
virtual de 

Matemática - 
Labvirtmat

Neisi (neisi@ufg.br) Neisi (neisi@ufg.br) A definir A definir

Seleção de material virtual para criar um laboratório virtual de 
Matemática que atenda o CEPAE do 1 ano ao ensino médio, 

especificando a faixa etária de cada atividade. Manutenção e 
alimentação da página a ser criada.

2

Atendimento aos 
Alunos do 6o ao 
9o ano do EF e 

EM

Luciana 
(luciana_rocha@ufg.br) e   

Marquinhos        
(margonjunior@ufg.br)

Luciana 
(luciana_rocha@ufg.br) e   

Marquinhos        
(margonjunior@ufg.br)

A definir Vespertino

Atendimento em Matemática aos alunos dos 6º aos 9os anos do 
Ensino Fundamental/Anos Finais com o intuito de ajudá-los na 

elucidação de suas dúvidas, desenvolverem hábitos de estudo e 
contribuir na aprendizagem da Matemática.

4

Acompanhament
o do 1 o ano do 
EF/ Anos Iniciais

Neisi (neisi@ufg.br) Neisi (neisi@ufg.br) A definir A definir

Acompanhamento, em Matemática, dos alunos do Ensino 
Fundamental/Anos Iniciais, com o intuito de ajudá-los na elucidação 
de suas dúvidas, desenvolverem hábitos de estudo e contribuir na 

aprendizagem da Matemática.

2

Acompanhament
o do 2 o ano do 
EF/ Anos Iniciais

Sirley  (sirley_souza@ufg.br)
Sirley  (sirley_souza@ufg.

br)
A definir A definir

Acompanhamento, em Matemática, dos alunos do Ensino 
Fundamental/Anos Iniciais, com o intuito de ajudá-los na elucidação 
de suas dúvidas, desenvolverem hábitos de estudo e contribuir na 

aprendizagem da Matemática.

2

Acompanhament
o do 3 o ano do 
EF/ Anos Iniciais

Miriam 
(miriamguadagnini@ufg.br)

Miriam 
(miriamguadagnini@ufg.br)

A definir A definir

Acompanhamento, em Matemática, dos alunos do Ensino 
Fundamental/Anos Iniciais, com o intuito de ajudá-los na elucidação 
de suas dúvidas, desenvolverem hábitos de estudo e contribuir na 

aprendizagem da Matemática.

2

Acompanhament
o do 5 o ano do 
EF/ Anos Iniciais

Jecy Jane Jardim 
(jecyjane@ufg.br)

Jecy Jane Jardim 
(jecyjane@ufg.br)

A definir A definir

Acompanhamento, em Matemática, dos alunos do Ensino 
Fundamental/Anos Iniciais, com o intuito de ajudá-los na elucidação 
de suas dúvidas, desenvolverem hábitos de estudo e contribuir na 

aprendizagem da Matemática.

2



Projeto Xadrez 
Descomplicado - 
Clube do Xadrez - 

Ponto de Apoio

Sirley  (sirley_souza@ufg.br)
Sirley  (sirley_souza@ufg.

br)
A definir A definir

A ideia do projeto é “espantar”. Segundo Rubem Alves o papel do 
professor é ensinar a criança a pensar. Nisso consiste o xadrez – 

provocar a criatividade na criança, desenvolver habilidades 
cognitivas, tais como concentração, raciocínio lógico, organização 

espacial; habilidades atitudinais, quais sejam, aumento na 
capacidade de concentração e respeito ao outro e às regras. Na 

verdade, o jogo de xadrez é mais um método do que um conteúdo. 
O aprendiz de xadrez aprenderá a pensar e tomar decisões. A ideia é 

envolver as crianças no jogo com seriedade e dedicação, 
canalizando e racionalizando sentimentos de ansiedade, raiva e 

frustração. Por fim, pautada na ideia de “espanto” de Rubem Alves a 
ideia do xadrez é provocar a inteligência, o espanto nas crianças. Os 

jogos online já faziam parte da proposta desse projeto, contudo, 
devido ao contexto de pandemia do COVID-19 o que antes era uma 

das fases da proposta, agora, é totalidade. Sobre o Clube do Xadrez:  
A proposta do clube será a de convidar mestres e amantes do 

xadrez para um bate papo sobre o xadrez. Promoção de torneios 
internos de jogos de xadrez. Incentivo de produção escrita sobre o 

xadrez. Enfim, vamos descomplicar e jogar xadrez! 

2

Matemática 
Básica em 
Perspectiva

José Pedro Machado Ribeiro 
(zepedroufg@gmail.com)

Wellington Lima Cedro 
(wcedro@ufg.br)

I e II

Terças-
feiras das 

10:00 às 12:
00; sábados 
das 08:00 às 

12:00.

O projeto Matemática Básica em Perspectiva é realizado pelo 
PETMAT-UFG, e se originou a partir de inquietações do grupo ao se 

deparar com as dificuldades em matemática apresentadas por 
pessoas que concluíram a Educação Básica. O projeto tem como 
objetivo diagnosticar, compreender e propor ações formativas 
acerca do conhecimento matemático para essas pessoas. Nesta 

perspectiva oferece-se um curso para a comunidade em geral, com 
o intuito de contemplar conhecimentos referentes à disciplina de 

matemática da Educação Básica. A participação neste projeto 
consiste nas seguintes etapas: leituras e discussões de textos, 

abordando as dificuldades no ensino e aprendizagem da matemática 
básica; levantamento dos conteúdos referentes à disciplina de 

Matemática na Educação Básica; aplicação e análise do 
questionário-diagnóstico; planejamento de aulas e produção de 

material didático a ser utilizado no curso; na condição de monitor 
ou ministrante participar do desenvolvimento das atividades 

didáticas do curso; produção escrita de narrativas sobre as aulas; 
realização de avaliações para analisar os resultados obtidos durante 

as atividades; análise de todo o processo. Para tanto, os 
participantes deverão frequentar regularmente todas as reuniões 

que são realizadas nas terças-feiras pela manhã e de todas as aulas 
aos sábados pela manhã.
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Aprendizagem 
crítica e social de 
conteúdos/concei
tos matemáticos

Maria Bethânia 
(bethania@ufg.br) 

Maria Bethânia 
(bethania@ufg.br)

I e II

Encontros 
via google 
meeting, 
execução 

das 
atividades 

em formato 
presencial

Nesse projeto trataremos de conceitos essenciais do ensino básico 
de matemática na perspectiva crítico social. Cada estudante elegerá 

uma pessoa para trabalhar conteúdos a serem pensados, 
planejados. O trabalho será partilhado no grupo, as dificuldades, os 
acertos, etc. O planejamento será feito também no grupo. Ao final, 

faremos a avalição final do projeto. Objetivo - socializar o 
conhecimento matemático a partir de pessoas próximas (amigo, 

irmão, vizinho, esposo(a), conhecido,etc).

3

Jogos 
Matemáticos 

estratégicos na 
Educação Infantil 

e Ensino 
Fundamental

Ana Paula Purcina Baumann 
(ana.baumann@ufg.br) e 

Janice Pereira Lopes 
(janice@ufg.br)

Mislene Oliveira 
(lematufg@gmail.com) e 

Carolina Corrêa Costa 
(coletivoeducaregoiania@g

mail.com)

I e II
Presencial 
(horário a 

definir)

Mapear jogos estratégicos e avaliar suas potencialidades no 
atendimento de crianças do final da Educação Infantil e primeiros 
anos do Ensino Fundamental I; Desenvolver roteiros e oficinas a 

partir dos jogos selecionados; Avaliar a aplicação das oficinas.
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