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Dia 02/03/2020 – RECEPÇÃO AOS CALOUROS - 14:00/17:40 e 18:50/22:00 

Momento 1: Direção  

Momento 2: Coordenações de curso 

 Estatística  

 Bacharelado em matemática 

 Licenciatura em matemática 

 Programa de pós-graduação em matemática 

 Mestrado profissional em matemática em rede nacional (PROFMAT) 

 Programa de pós-graduação em educação em ciências e matemática 

Momento 3: Assistência Estudantil na UFG 

Momento 4: Centro acadêmico 

Momento 5: Lanche 

 

Dias 03 a 05 de março de 2020 – PROJETO CÍRCULO DE OFICINAS DE MATEMÁTICA PARA 

CALOUROS DA MATEMÁTICA 

RESUMO: O Projeto Círculo de Oficinas de Matemática para Calouros da Matemática, objetiva 

oferecer à comunidade acadêmica do curso de matemática da UFG, atividades que propiciem 

momentos de aprendizagem, reflexão crítica e acolhimento aos novos estudantes. Nesse 

sentido, as oficinas abordarão os conteúdos de matemática básica que os egressos do ensino 

médio mais apresentam dificuldade ao ingressarem na universidade. A metodologia de ensino 

priorizará a interação entre os participantes, com isso esperamos que as oficinas possam 

contribuir para o processo de acolhimento dos estudantes na universidade. 

 

DIA 03/03/2020 - terça-feira – 14:00/17:40 e 18:50/22:00 

Conteúdo: 

 Funções: definição e seus gráficos 

Metodologia: 

Momento 1: Tarefa com gráficos 

Momento 2: Tarefa com funções injetoras, sobrejetoras e bijetoras. 

Momento 3: roda de conversa sobre a vida na UFG. 

 



DIA 04/03/2020 - quarta-feira - 14:00/17:40 e 18:50/22:00 

Conteúdo: 

 Polinômios: divisão e multiplicação 

 Exponencial e função exponencial 

Metodologia: 

Momento 1: tarefa envolvendo operações com polinômios 

Momento 2: resolução de problemas em conjunto 

Momento 3: roda de conversa sobre a vida na UFG. 

 

DIA 05/03/2020 - quinta-feira - 14:00/17:40 e 18:50/22:00 

Conteúdo: 

 Logaritmo e função logarítmica 

Metodologia: 

Momento 1: tarefa envolvendo a redação de uma definição de logaritmo 

Momento 2: exposição e resolução de exercícios 

Momento 3: roda de conversa sobre a vida na UFG. 

 

DIA 06/03/2020 - sexta-feira - 14:00/17:40 e 18:50/22:00 

Conteúdo: 

 Trigonometria e funções trigonométricas 

Metodologia: 

Momento 1: Exposição dialogada e tarefa envolvendo as relações fundamentais 

trigonométricas 

Momento 2: exposição sobre as funções trigonométricas 

Momento 3: roda de conversa sobre a vida na UFG. 


