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Goiânia, maio de 2010

O PETMAT/UFG e os encontros PET
Foto: Nathan Gratão Teixeira

EDITORIAL

Lucianna Marcolino da Silva*

Caro leitor, em suas
mãos está a primeira
edição do Jornal Integrando, de tiragem semestral,
um jornal feito por estudantes de Licenciatura em
Matemática, que se destina
a toda comunidade .
Claro que você já deve
ter observado o título,
não é mesmo? Ele pode
ser interpretado de várias
formas. Segundo o dicionário Houaiss da língua
portuguesa, integrar significa:
n incluir um elemento
num conjunto, formando
um todo coerente;
n adaptar a um grupo,
uma coletividade; fazer
sentir-se como um membro antigo ou natural
dessa coletividade;
n unir-se, formando
um todo harmonioso;
n completar-se, complementar-se, determinar
integral de uma função;
n determinar pelo cálculo uma quantidade de
que só se conhece a expressão diferencial.
Utilizaremos os cinco
conceitos apresentados,
para que em conjunto se
tenha uma pequena representação do perfil do
jornal.
Acreditamos que estar
integrado à sociedade
acadêmica é indispensável
no decorrer do período
de graduação, e esse “estar
integrado” não diz respeito apenas a amizades,
convivência ou estudos,
mas sim fazer-se parte de
um todo que é a universidade, adaptar-se às suas
vivências, tentar fazer dela
um ambiente relaxante e
prazeroso de estudos e
aprendizado, além, é claro,
de remetermos tudo isso
a uma questão matemática...Temos que encontrar
um começo, o ponto de
partida para toda essa inserção universitária. Se já
conhecemos o ponto crucial ao qual queremos

chegar, basta encontrarmos agora a nossa função
primitiva...
Mas o fato de integrarse não pode ficar retido
à universidade em si. Devemos lembrar que não
há nada mais enfadonho
que uma aula sem participação. Então, outra preocupação do jornal é “incrementar” a formação
de futuros professores
que, hoje, estão em
processo contínuo de
aprendizado (o nosso “integrar” também remete,
matematicamente, a essa
“razão incremental”, de
grande importância no
processo de profissionalização dos universitários).
Temos um objetivo não
muito difícil de compreender: garantir o acesso a
conteúdos matemáticos
interessantes aos estudantes e à comunidade
em geral. Afinal, quando
todos nós estivermos
frente a frente com o
mercado de trabalho, não
teremos tanto tempo, nem
seremos tão “donos do
nosso tempo”, ou do “nosso nariz”... Então, temos
que aproveitar o momento de agora para expressarmos nossas idéias e integrar-nos a esse tão fascinante meio acadêmico.
“A melhor maneira que
a gente tem de fazer possível amanhã alguma coisa
que não é possível de ser
feita hoje é fazer hoje aquilo que hoje pode ser feito.
Mas se eu não fizer hoje o
que hoje pode ser feito e
tentar fazer hoje o que
hoje não pode ser feito,
dificilmente eu faço amanhã
o que hoje também não
pude fazer...”. Paulo Freire
Caso queira participar,
qualquer material escrito
poderá ser enviado para
apreciação do nosso corpo editorial.
*Lucianna Marcolino,
aluna de graduação e exbolsista do PETMAT/UFG

A promoção de debates
sobre temas relevantes à
manutenção e ao desenvolvimento do programa
PET atinge seu ápice em
eventos por área (regionais
e principalmente nacionais).
Os encontros PET têm
grande relevância para o
andamento dos grupos em
todo o país. É a partir das
discussões e decisões desses encontros que se delibera sobre o andamento
dos grupos e os encaminhamentos à Secretaria de Petianos em apresentação oral no I ENAPETMat
Educação Superior (SESu/
Foto: Giovanna Marques Inácio
MEC).
PET - Região Norte e CenNo mês de abril de 2009 tro-Oeste. Administrador:
foi realizado o VII Encontro Humberto Irineu Chaves
PET – Região Norte e Cen- Ribeiro – Bolsista PETtro-Oeste (VII ECONPET), MAT/UFG;
com sede na Universidade
n Pagamento de bolFederal do Mato Grosso sas-custeio e uso do cartão
do Sul, em Campo Grande- pelo tutor: solicitação
MS. O tema “Tecnologia e condicionada à prestação
Qualidade de Vida” desper- de contas e elaboração de
tou discussões sobre o de- critérios para a sua utisenvolvimento de novas lização;
tecnologias e sua apresenn Pedido de antecipação,
tação e utilidade à comu- para os meses de outubro
nidade científica e à so- ou novembro, da data de
ciedade de modo geral, bem envio do planejamento de
como meios de con- atividades para avaliação. E
tribuição para a melhoria realização de um seminário
da qualidade de vida de para discutir a sistemática
petianos e tutores e as de avaliação (estabelecimenVII ECONPET: Bolsista Humberto Ribeiro e Paula
ações e consequências da to de critérios, instrumentos
Peixoto (avaliadora dos trabalhos)
mudança de hábitos para a e prazos).
comunidade. Resultante dos
Presente nas palestras, bém contou com a pre- en contro das águas. O
Grupos de discussão desta- reunião de bolsistas, as- sença do grupo PETMAT. próximo ENAPET ocorrerá
ca-se o incentivo à pro- sembléia geral, atividades
No período de 13 a em 2010 na cidade de Namoção de atividades cul- de integração e oficinas, o 17 de julho, ocorreu na tal-RN.
turais, a maior integração grupo PETMAT efetivou Universidade Federal do
Além desses eventos, foi
entre grupos da mesma sua participação também Amazonas o XIV ENA- também realizado nos dias
universidade, a recepção com a apresentação de sua PET (Encontro Nacional 20 e 21 de novembro de
aos calouros, a promoção produção acadêmica. Sob dos grupos PET), evento 2009 o I ENAPET-Mat (Ende atividades para alunos os títulos “A Matemática cujo tema foi mencionado contro Nacional dos Grudo curso de graduação ao e a Realidade em Inte- no parágrafo anterior. O pos PET Matemática), realiqual o PET esteja vinculado, gração: Jornal Integrando” evento reuniu em Manaus zado na UFOP (Universio relacionamento com pro- e “A Tutoria no Cálculo: petianos de todas as dade Federal de Ouro Prefessores do curso e a di- Vivenciando a Educação regiões do país, para dis- to) que contou com a parvulgação das ações do grupo Tutorial” foram apresen- cutir e promover ações ticipação de cinco grupos
dentro da universidade.
tados dois pôsteres de im- de ensino, pesquisa e ex- PET Matemática, sendo eles
Dos três dias de de- portantes projetos do PET- tensão. Esta foi uma boa UFG, UFSM (Universidade
bates, palestras e reuniões, MAT.
oportunidade para os par- Federal de Santa Maria),
alguns informes, encamiComo pauta final da As- ticipantes compartilharem UFMG (Universidade Fenhamentos e deliberações sembléia Geral, último mo- experiências, assim di- deral de Minas Gerais),
merecem destaque:
mento do evento, foi deci- fundindo a aprendizagem UFSC (Universidade Federal
nA CENAPET (Comis- dido que a próxima edição em diversas áreas do de Santa Catarina) e UFOP.
são Executiva Nacional do do evento, VIII ECONPET conhecimento. Um dos Neste, foram apresentados
PET) tem trabalhado em (em 2010), terá como sede pontos discutidos no aos participantes as principrol da inclusão do PET o estado de Rondônia. E, evento foi o estatuto do pais ações realizadas por
na Plataforma Lattes;
por fim, vislumbrando o PET, com o objetivo de cada um dos grupos, havenn Em breve, tutores XIV Encontro Nacional dos promover um ciclo de de- do também um espaço para
e/ou interlocutores das Grupos PET, que viria a bates para assegurar interação entre eles. Ao fiIES (Instituições de Ensino ser realizado em Manaus- mudanças.
nal do evento, foram deSuperior) passarão por AM, no mês de julho, foram
O ENAPET também batidas possíveis mudanças
treinamento para trabalhar prestados alguns esclareci- contou com debates e dis- a serem feitas para as próxina plataforma FNDE;
mentos sobre a capital do cussões sobre os principais mas edições, além do len Informe da resolução Amazonas e sugerido que problemas enfrentados pelo vantamento de possíveis
das pendências de paga- todos os petianos bus- programa em níveis regional grupos interessados em semento das bolsas até o cassem conhecer a que se e nacional, além de possuir diar o II ENAPET-Mat. Posmês de junho e solicitação refere o tema do encontro: mesas redondas, e momen- teriormente, foi comunide indexação ao salário PET: Amazônia, Sociobio- tos de interação entre os cado que o PETMAT/UFG
mínimo;
diversidade, Tecnologia e participantes, com uma festa fora escolhido para sediar
n Criação de um blog Estatuinte. Esse evento tam- a fantasia e um passeio ao o evento.
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