
Produto Final do Mestrado Profissional 

 

FORMULÁRIO PARA CURSO DE EXTENSÃO 

 

EDITAL PROEX Nº  

REGISTRO SOB Nº: 

Uso exclusivo da PROEX 

 

1 - TÍTULO: 

Capacitação em Modelagem Matemática: Estratégia de Ensino 

 

2 - PROPONENTE  

Nome: Raquel Brum Abib 

(X) Professor(a) Dedicação Exclusiva    

(   ) Professor(a) 40 horas                      

(   ) Professor(a) Substituto 

(   ) Professor(a) Temporário 

(   ) Técnico(a) Administrativo 

Lotação: DEPG 

Câmpus: Pelotas-Visconde da Graça 

Reitoria (setor): 

RG: 2018695011 

Professor disciplina(s) que ministra: 

Matemática 

Formação Acadêmica: 

Graduação: Ciências-Hab. em Matemática 

Especialização em Metodologia do Ensino 

Mestrado Profissional em Ciências e tecnologias na educação 

Possui currículo na Plataforma LATTES 

 (  X  ) Sim     (      ) Não  

Link de acesso: http://lattes.cnpq.br/6307642105610016 

Contatos: 

Telefone Câmpus ou Reitoria/Ramal: (53) 3309.5550  

Telefone Celular: (53) 99832525 

E-mail: raquelabib@cavg.ifsul.edu.br 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE 

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA 

https://wwws.cnpq.br/cvlattesweb/PKG_MENU.menu?f_cod=D3FACF0BFCBE59ACAF538AAA02A4B649


 

3 – CURSO 

3.1 - Período de realização: XXXX  

3.2 - Carga horária dedicada ao curso: 8 horas 

3.3 - Público Alvo: 

Descrição: Professores de Matemática do ensino básico das redes municipal de Pelotas e da 

região sul. 

3.4 - Quantidade de vagas 

 

Número de cursos: 03 (três). 

Máximo por curso: 20 (vinte). 

 

Durante o projeto serão realizados três cursos, divididos em módulos teóricos e práticos. 

 

 4 – HORÁRIO 

Dia(s) da semana: 
Seg Ter Qua Qui Sex Sab Dom 

       

Turno 
MANHÃ TARDE NOITE 

X X  

Horas 

4 horas 4 horas   

      

      

OBS: Os dias da semana para o desenvolvimento dos cursos será acordado em função da 

disponibilidade dos professores de cada município. 

5 - EQUIPE EXECUTORA 

Nome 
Categoria 

* 
Carga horária Lotação 

Raquel Brum Abib  CO 8 CaVG 

Colaborador  PCL 2 CaVG 

Colaborador PCL 2 CaVG 

Colaborador PCL 2 CaVG 

*Categorias: coordenador (CO) - professor colaborador (PCL) - técnico-administrativo (TA) 

- aluno bolsista (AB) - aluno voluntário (AV) - aluno de outra Instituição voluntário (AOIV) - 

professor de outra Instituição voluntário (POIV). 

 

6 - PROGRAMA PREVISTO 

Descrever os módulos ou conteúdos abordados indicando: 1. ementa; 2. nome completo 

do(s) ministrante(s) (sem abreviações), titulação, instituição de origem e outras informações 

relevantes e 3. carga horária. 

 

6.1. Ementa: Cada curso será dividido em dois módulos: 

Módulo 1 - Teórico: Modelagem Matemática: introdução, definição, objetivos, principais 

pesquisadores, definição de modelo, exemplos de modelos, etapas da modelagem 

matemática: diagnóstico, escolha do tema ou modelo, desenvolvimento do conteúdo 

programático, avaliação do processo e exemplos de temas. - 3 horas – Professora Esp. 

Raquel Brum Abib e professores colaboradores; 

Módulo 2 - Prático – Aplicação prática de temas tais como: embalagens, a arte de construir 

e elaborar ornamentos, problemas envolvendo equação do 2º grau. Aplicação prática de 

temas sugeridos pelos professores cursistas, a partir da realidade e contexto de suas escolas.  



- 5 horas – Professora Esp. Raquel Brum Abib e professores colaboradores; 

6.2. Carga horária: O curso será dividido em aulas teóricas e práticas, totalizando 8 horas-

aula, com duração de 60 minutos cada. 

6.3. Profissionais envolvidos: As aulas teóricas e práticas serão ministradas pela 

Professora Esp. Raquel Brum Abib e professores colaboradores; 

 

7 - OUTROS ORGÃOS ENVOLVIDOS 

Nome Sigla Forma de participação 

Secretaria Municipal de Educação de XX  Voluntária 

   

   

   

   

 

8 - VINCULAÇÃO DO CURSO 

Este curso está vinculado a um dos programas institucionais do IFSul? 

(   )   Sim 

(X)   Não 

Cite o Programa:  

O curso está diretamente ligado a uma disciplina?  

(     ) Sim.  Qual?  

( X ) Não. Qual setor de vinculação? Área de Matemática, Física e Informática 

 

9 - CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

A divulgação do curso será por meio de cartazes e emails enviados as escolas e secretarias 

municipais de educação. 

A seleção do público alvo se dará através das secretarias municipais de educação, e deve 

atender as exigências descritas no item 3.3 – Público alvo. 

Na possibilidade de existir mais candidatos do que vagas será realizado sorteio pelas 

secretarias municipais de educação. 

 

10 - JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Ao longo do nosso trabalho como docente nos deparamos com questionamentos dos alunos: 

- "Para que serve a matemática?" - "Onde e quando vou usar matemática?". A insatisfação e 

o descontentamento pela baixa aprendizagem dos alunos nos fez buscar, na modelagem 

matemática uma estratégia metodológica, para resgatar o interesse e a motivação dos alunos 

na aprendizagem da matemática escolar. Várias pesquisas têm sido realizadas nessa área e 

destacam o desenvolvimento da capacidade crítica e criativa, dos estudantes, durante as 

atividades de modelagem. A MM (Modelagem Matemática) também promove a 

compreensão dos aspectos históricos, sociais e culturais da matemática na evolução da 

sociedade e no avanço da tecnologia. Além de propiciar a integração da matemática com as 

diversas disciplinas e com temas relacionados ao cotidiano dos estudantes. 

Diante dos benefícios à aprendizagem destacados pelos autores e pesquisadores da área, 

percebemos a importância e a necessidade da formação de professores, em modelagem 

Matemática. Desta forma, pensamos a referida formação, para capacitar e qualificar os 

profissionais da área, promovendo a integração a Matemática com situações do cotidiano. 

 

11 – OBJETIVOS 

11.1 - Geral: 



           - Favorecer a formação continuada de professores de Matemática, capacitando-os em 

Modelagem Matemática, apoiando a qualidade do ensino das escolas da região; 

 

11.2 - Específicos: 
- Familiarizar o público alvo com a definição de Modelagem Matemática; 

- Apresentar os objetivos, as vantagens e desvantagens da MM; 

- Evidenciar a importância dos principais autores nesta área; 

- Definir e exemplificar modelos matemáticos; 

- Apresentar e descrever as etapas para o desenvolvimento da MM como estratégia de 

ensino; 

- Fornecer subsídios para que os docentes do Curso de Formação Continuada preparem 

planos de aula tendo como base o currículo das escolas, usando a Modelagem Matemática 

como estratégia para aplicarem em sua prática docente; 

- Vivenciar atividades práticas com o uso de Modelagem Matemática como a utilização de 

embalagens diversas, a elaboração e análise de faixas ornamentais a partir de gravuras para o 

desenvolvimento de conteúdos, viagem entre dois municípios do RS (distância, velocidade e 

custos para o deslocamento), confecção de doces para uma festa, o planejamento para telar e 

gramar a parte não cimentada de uma quadra de esportes e a construção de porta retratos; 

 

12 - METODOLOGIA E DESCRIÇÃO DO CURSO 

O projeto prevê a realização de três (03) cursos com no máximo vinte (20) professores, 

visando o melhor atendimento aos participantes. 

Cada curso será executado em dois módulos, um teórico de 3 (três) horas e um prático de 5 

(cinco) horas, da seguinte forma: 

Módulo 1 - Teórico: Modelagem Matemática: introdução, definição, objetivos, principais 

pesquisadores, definição de modelo, exemplos de modelos, etapas da modelagem 

matemática: diagnóstico, escolha do tema ou modelo, desenvolvimento do conteúdo 

programático, avaliação do processo e exemplos de temas. - 5 horas – Professora Esp. 

Raquel Brum Abib e professores colaboradores; 

Módulo 2 - Prático – Aplicação prática de temas tais como: embalagens, a arte de construir e 

elaborar ornamentos, problemas envolvendo equação do 2º grau. Aplicação prática de temas 

sugeridos pelos professores cursistas, a partir da realidade e contexto de suas escolas.  - 5 

horas – Professora Esp. Raquel Brum Abib e professores colaboradores; 

Serão utilizadas as dependências disponibilizadas pelas secretarias municipais de educação. 

Os materiais necessários para a parte prática da formação serão solicitados aos participantes, 

no ato da inscrição. 

 

13 - PLANO GERAL DE AVALIAÇÃO DOS PARTICIPANTES 

O processo avaliativo será realizado a partir da concepção de que a avaliação é um elemento 

de reorganização da atividade docente e também para verificar o aprendizado dos 

participantes. Considerará a perspectiva qualitativa (através da observação do professor), 

levando em consideração o empenho do aluno nas atividades propostas, sua participação, 

assiduidade, cumprimento das tarefas e disposição para o trabalho em equipe e a 

perspectiva.  

 

14 - IMPACTOS E RESULTADOS ESPERADOS  

14.1 – Inserir a MM ao planejamento das atividades docentes dos participantes; 

14.2 – Fomentar na sociedade, através dos participantes, a importância da MM; 

14.3 – Estimular a participação dos docentes em ações de extensão e pesquisa; 

 



15 – RECURSOS 

Descritivo 
Recursos (em R$) 

IFSul Câmpus Parceiros Total Parcial 

Serviços de Terceiros Pessoa Física     

Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica     

Material Permanente     

Material de Consumo     

Outro(s) - Bolsa     

Outro(s) – Diárias e passagens     

Total R$   

OBS.: Justificar e discriminar detalhadamente a aplicação dos recursos solicitados na tabela 

acima (poderá ser usado modelo livre e anexar à proposta). Na opção IFSul citar origem do 

recurso. 

 

(*) Discriminar 

 

 

16 - CRONOGRAMA DE ATIVIDADES (listar as metas ou ações associadas aos 

objetivos específicos) 

Atividades Planejadas 
Mês de referência 

        

Capacitação do aluno bolsista          

Revisão dos materiais didáticos          

Editais de seleção dos participantes         

Curso 1         

Curso 2         

Curso 3         

Certificação         

Avaliação nos cursos         

Relatório mensal do aluno bolsista         

Relatório final a cada curso         

Relatório final         

 

17 - DOCUMENTOS ANEXOS (listar os anexos) 

1- Formulário de curso de extensão com CD 

2- Plano de trabalho do aluno bolsista 

3- Formulário de aquisição de material 

 

COORDENADOR DO PROJETO 

 

Data:  

 

________________________________ 

Assinatura 

 

 



18 - PARECERES 

 

PARECER COORDENADORIA/ÁREA/DEPARTAMENTO DE ORIGEM DO 

PROPONENTE 

(     ) aprovado (     ) reprovado 

Parecer: 

 

 

Em reunião: ____/_____/_____ 

 

__________________________ 

Nome e assinatura 

 

 

PARECER DO REPRESENTANTE DA EXTENSÃO 

(    ) aprovado (    ) reprovado 

Parecer: 

 

 

Em reunião: ____/_____/_____ 

 

____________________________ 

Nome e assinatura 

 

 

PARECER DO DIRETOR/CHEFE DE DEPARTAMENTO DE ENSINO 

(    ) aprovado (    ) reprovado 

Parecer: 

 

 

Em reunião: ____/_____/_____ 

 

_______________________________ 

Nome e assinatura 

 

PARECER DA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

(    ) aprovado (    ) reprovado 

Parecer: 

 

 

Em reunião: ____/_____/_____ 

 

__________________________________ 

Nome e assinatura 

 

 

PARECER DO DIRETOR(A) - GERAL DO CÂMPUS 

(     ) aprovado (     ) reprovado 

Parecer: 

 



 

Em reunião: ____/_____/_____ 

 

__________________________________ 

Nome e assinatura 

 

 

PARECER PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO 

(     ) aprovado (     ) reprovado 

Parecer: 

 

 

 

Em reunião: ____/_____/_____ 

 

__________________________________ 

Pró-reitor de Extensão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Módulo 1 































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Módulo 2 













































 


