
Nome do projeto Orientação Supervisão

Área de 

Formação/E

xperiência 

de Atuação

Númer

o do 

Estági

o

Horário/ 

modalidade
Descrição (resumo)

Vagas 

disponívei

s

Tutoria de ensino 

a distância na 

disciplina de 

Matemática 

Básica.

Maria Bethania 

(bethania@ufg.br

) e Marcelo Souza 

(msouza@ufg.br)

Maria Bethania 

(bethania@ufg.br) 

e Marcelo Souza 

(msouza@ufg.br)

Matemática-

Educação 

Matemática/ 

Professor do 

IME

I e II

Reuniões 

remotas da 

equipe*: 

18h00-

18h50 (dia 

a ser 

confirmado

)

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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MOSAIQUE - 

criando, 

elaborando e 

desenvolvendo 

oficinas nas 

escolas.                      

Karly Alvarenga 

(karly@ufg.br)

Karly Alvarenga 

(karly@ufg.br)

Matemática-

Educação 

Matemática/ 

Professora do 

IME

I e II a definir

O projeto tem por objetivo principal criar, elaborar e implementar mosaicos e quebra-cabeças 

matemáticos para aplicar na educação básica. Não são mosaicos e nem quebra-cabeças normalmente 

conhecidos. Eles são concatenados e tem como finalidade melhorar o conhecimento matemático de forma 

lúdica e criativa. O(a) participante do projeto deve ter um espírito criativo e estar disposto(a) a empregar 

seus conhecimentos matemáticos da educação básica de forma compreensível e peculiar.  Não se tem um 

horário pré-definido , mas teremos uma reunião semanal. O horário será definido em grupo.

2

Educação 

Matemática, 

Escola e Cultura: 

tecendo e 

(re)conhecendo 

saberes

Ana Paula Purcina 

Baumann 

(ana.baumann@u

fg.br) e José 

Pedro Machado 

Ribeiro 

(zepedroufg@gm

ail.com)

Janice Pereira 

Lopes 

(lematufg@gmail.c

om) 

Matemática-

Educação 

Matemática/ 

Professora do 

IME

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;

4

Vivenciando o 

LEMAT

Elizabeth Cristina 

(beth@ufg.br) e 

Humberto Clímaco 

(humberto_climac

o@ufg.br)

Lorena Rosa Silva 

(lematufg@gmail.c

om) 

pedagogia-

Educação 

Matemática/ 

Servidora 

Pedagoga

 do CEPAE

I e II A definir

Vivenciar o LEMAT e algumas de 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; classificação e análise dos materiais existentes, incluindo investigação a respeito de sua 

história e de seu uso.

3

Aulas de IM nas 

turmas do 5ano A

Luciana 

(luciana_rocha@u

fg.br) 

Luciana 

(luciana_rocha@uf

g.br) 

Matemática-

Educação 

Matemática/ 

Professora do 

CEPAE

I e II Matutino
Atendimento em Matemática aos alunos do 5º ano 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

Monitoria dos 7o 

anos

Luciana 

(luciana_rocha@u

fg.br) 

Luciana 

(luciana_rocha@uf

g.br) 

Matemática-

Educação 

Matemática/ 

Professora do 

CEPAE

I e II Vespertino
Atendimento em Matemática aos alunos dos 7º aanos 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.
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Acompanhamento 

do 3 o ano do EF/ 

Anos Iniciais

Miriam 

(miriamguadagnin

i@ufg.br)

Miriam 

(miriamguadagnini

@ufg.br)

Matemática-

Educação 

Matemática/ 

Professora do 

CEPAE

I e II Matutino
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.
4

Acompanhamento 

do 5º ano do EF/ 

Anos Iniciais

Miriam 

(miriamguadagnin

i@ufg.br)

Miriam 

(miriamguadagnini

@ufg.br)

Matemática-

Educação 

Matemática/ 

Professora do 

CEPAE

I e II Matutino
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.
0

Projeto Ponto de 

Apoio: 

Acompanhamento 

do 4º e 5º ano do 

EF/ Anos Iniciais

Jecy Jane Jardim 

(jecyjane@ufg.br)

Jecy Jane Jardim 

(jecyjane@ufg.br)

Matemática-

Educação 

Matemática/ 

Professora do 

CEPAE

I e II Vespertino Atendimento aos alunos do 4º e 5º anos que apresentam dificuldades em Matemática. 2

Acompanhamento 

do 4º do EF/ Anos 

Iniciais

Jecy Jane Jardim 

(jecyjane@ufg.br)

Jecy Jane Jardim 

(jecyjane@ufg.br)

Matemática-

Educação 

Matemática/ 

Professora do 

CEPAE

I e II Matutino
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

Acompanhamento 

do 5º ano do EF/ 

Anos Iniciais

Jecy Jane Jardim 

(jecyjane@ufg.br)

Jecy Jane Jardim 

(jecyjane@ufg.br)

Matemática-

Educação 

Matemática/ 

Professora do 

CEPAE

I e II Matutino
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 Ponto de 

Apoio: 

Acompanhamento 

do 2 o ano do EF/ 

Anos Iniciais

Sirley  

(sirley_souza@ufg

.br)

Sirley  

(sirley_souza@ufg.

br)

Pedagoga-

Educação 

Matemática/ 

Professora do 

CEPAE

I e II
Terças-

feiras

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)

Pedagogia/ 

Educação 

Matemática/ 

Professora do 

CEPAEP

II

Terças-

feiras das 

14:00 às 

15:00

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! 
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Laboratório virtual 

de Matemática - 

Labvirtmat

Neisi 

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

Pedagogia/ 

Educação 

Matemática/ 

Professora do 

CEPAE

I e II

Matutino, 

vespertino 

ou noturno

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

Acompanhamento 

do 1 o ano do EF/ 

Anos Iniciais

Neisi 

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

Pedagogia/ 

Educação 

Matemática/ 

Professora do 

CEPAE

I e II Matutino
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

Monitoria para o 

2º ano do Ensino 

Médio

Marcão 

(marcos_vinicius_

lopes@ufg.br)

Marcão 

(marcos_vinicius_lo

pes@ufg.br)

Matemática/ 

Professor do 

CEPAE

I e II Matutino
Acompanhamento, em Matemática, dos alunos do Ensino Médio, com o intuito de ajudá-los na elucidação 

de suas dúvidas, desenvolverem hábitos de estudo e contribuir na aprendizagem da Matemática.
2

Monitoria para o 

3º ano do Ensino 

Médio

Marcão 

(marcos_vinicius_

lopes@ufg.br)

Marcão 

(marcos_vinicius_lo

pes@ufg.br)

Matemática/ 

Professor do 

CEPAE

I e II Matutino
Acompanhamento, em Matemática, dos alunos do Ensino Médio, com o intuito de ajudá-los na elucidação 

de suas dúvidas, desenvolverem hábitos de estudo e contribuir na aprendizagem da Matemática.
2

Monitoria nos 6os 

anos do EF

Marquinhos 

(margonjunior@u

fg.br)

Marquinhos 

(margonjunior@uf

g.br)

Matemática-

Educação 

Matemática/ 

Professor do 

CEPAE

I e II Vespertino
Atendimento em Matemática aos alunos dos 6º anos do Ensino Fundamental/Anos Finais com o intuito de 

ajudá-los na elucidação de suas dúvidas,  auxoliando-os a desenvolverem hábitos de estudo e contribuir na 

aprendizagem da Matemática.  Envolve acompanhamento, avaliação e produção de atividades.
2

Jogos 

Matemáticos 

estratégicos na 

Educação Infantil 

e Ensino 

Fundamental

Ana Paula Purcina 

Baumann 

(ana.baumann@u

fg.br) e Janice 

Pereira Lopes 

(janice@ufg.br)

Carolina Corrêa 

Costa 

(coletivoeducaregoi

ania@gmail.com)

Pedagogia/Bio

logia/Diretora 

Escola 

Coletivo 

Educare

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; Estudar os jogos mapeados e planejar a aplicação dos 

jogos selecionados; Desenvolver os roteiros das oficinas a partir dos jogos selecionados no turno 

vespertino duas vezes por semana; Avaliar a aplicação das oficinas.

4

Ensino de 

Geometria na 

Escola

Bryon Richard 

Hall 

(bryon@ufg.br )

Bryon Richard Hall 

(bryon@ufg.br )

Matemática/ 

Professor do 

IME

I e II A definir
Explorar uso de objetos concretos (poliedros, etc) fabricados por estagiários para enriquecer a gama de 

opções para melhorar a comunicação e ensino de geometria euclideana na escola.

Matemática 

Básica para a 

Cidadania

Maria Bethânia 

(bethania@ufg.br

)

Maria Bethânia 

(bethania@ufg.br)

Educação 

Matemática
I e II A definir

O objetivo desse projeto é o de preparar um curso de extensão para o ensino de Matemática Básica que 

terá o mesmo nome e começará a partir do ano que vem
4
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