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RESUMO 

O presente trabalho apresenta a experiência do desenvolvimento e da avaliação de 

uma proposta de um curso semipresencial de Fundamentos de Matemática para o 

ensino superior, utilizando-se de estudos sobre erros recorrentes em matemática 

bem como da utilização de objetos e ambientes virtuais de aprendizagem como 

estratégia de ensino. Neste trabalho avaliamos o estágio supervisionado de 

docência, obrigatório em vários programas de pós-graduação recomendados pela 

CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de pessoal de nível superior), como uma 

contribuição na redução do nível de dependência de estudantes das áreas de exatas 

e tecnológicas. 
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ABSTRACT 

The present work presents the experience of the development and of the evaluation 

of a proposal of a blend-learning course of Mathematics in the higher education, 

being used of studies on recurrent mistakes in mathematics as well as of the use of 

objects and virtual learning environments as educational strategy. In this work we 

evaluated the supervised period of training of docent, obligatory in several masters 

degree programs recommended by the CAPES, as a contribution in the reduction of 

the dependence level of students' areas dependence of exact and technological. 

 

Keywords: Matemathic - Study and teach, Learning objects, Learning management 

system (LMS), Teaching strategies 
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INTRODUÇÃO 

A preocupação com a formação de nossos alunos e seu respectivo 

desempenho nos relatórios divulgados com base nos resultados do exame nacional 

de cursos, sistema de avaliação da educação básica e outros que retratam a 

situação da aprendizagem da Matemática no Brasil nos preocupa. De acordo com 

Druck (2002) a qualidade do ensino da matemática está atingindo seu mais baixo 

nível na história educacional do país. Referente às avaliações feitas, as noticias 

poderiam ser melhores. No ENADE (Exame Nacional de Desempenho dos 

Estudantes) do curso de Matemática, a média de nossos estudantes tem sido a 

menor entre todas as áreas de conhecimento. No SAEB 2003 (Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Básica), apenas 6% dos alunos obtiveram nível satisfatório 

em Matemática. E quando pensamos em termos de comparação com os níveis 

internacionais, estes dados são ainda mais gritantes. No PISA (Program for 

International Student Assessment) de 2005, ficamos em último lugar.  

Os resultados são desastrosos e além de demonstrarem a má formação de 

uma geração de professores e estudantes, evidenciam o pouco valor dado ao 

conhecimento matemático e a ignorância em que se encontra a esmagadora maioria 

da população no que tange à Matemática. Não é por acaso que o Brasil conta com 

enormes contingentes de pessoas privadas de cidadania por não entenderem fatos 

simples do seu próprio cotidiano, como juros, gráficos, etc. – os analfabetos 

numéricos –, conforme atesta o recente relatório INAF (Indicador de Analfabetismo 

Funcional) sobre o analfabetismo matemático de nossa população. 

Diante desta situação, Druck (2002) comenta que é muito freqüentemente 

usada a solução simplista de que os professores precisam ter mais didática. Por 

outro lado reitera que o conhecimento do conteúdo a ser transmitido precede 

qualquer discussão em torno da metodologia de ensino. É um erro pensar apenas 

com um olhar pedagógico. Devemos nos atentar à deficiência de conhecimentos 

daqueles que lecionam Matemática. A enorme demanda por professores de 

matemática estimulou a proliferação de licenciaturas. Produz-se, assim, um grande 

contingente de docentes mal formados ou desmotivados. Destaca-se, ainda, o fato 
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desse grupo em alguns casos atuar também no ensino superior, sobretudo nas 

licenciaturas, criando um perverso círculo vicioso. 

Podemos verificar, por meio dos resultados da participação dos alunos nas 

últimas olimpíadas de matemática, que não é verdade que nossos alunos odeiam a 

disciplina, uma vez que cerca de 17 milhões de alunos participaram da ultima edição 

da olimpíada brasileira de matemática. A Olimpíada Brasileira de Matemática (OBM) 

é uma competição organizada pela Sociedade Brasileira de Matemática e aberta a 

todos os estudantes dos Ensinos Fundamental (a partir da 5ª série), Médio e 

Universitário. Em torno desta competição, a Sociedade Brasileira de Matemática visa 

empregar competições matemáticas como veículos para a melhoria do ensino de 

Matemática no país, além de contribuir para a descoberta precoce de talentos para 

as Ciências em geral. 

Devemos considerar que o mundo passa por grandes transformações com 

espantosos progressos da ciência experimental. Os avanços tecnológicos 

influenciam as relações sociais, sobretudo a dinâmica do processo de ensino- 

aprendizagem que deve ser, portanto, repensada, uma vez que os valores 

sociais e os conhecimentos proporcionados pela escola remontam a problemas 

e necessidades do século XIX, McClintock (1993). 

Embora a tecnologia já esteja presente nas sociedades há alguns anos e 

na vida dos alunos fora do contexto escolar, à mudança na comunicação 

alterou profundamente as maneiras de se transmitir mensagens pelo rádio, TV 

e, recentemente, pelos computadores, como afiram Brilha et. al (1999). 

As novidades tecnológicas como vídeo, projetores de imagens, computadores 

e Internet passam a estar presentes, pelo menos em parte do aprendizado, também 

como fonte de pesquisa, o que por si só altera profundamente algumas 

características do processo de ensino-aprendizagem, embora de modo nenhum 

substitua o papel do professor, conforme Moran (2004). 

Favarin (2003) destaca que o papel do educador não se restringe a transmitir 

informações, mas ao aluno ajudá-lo a desenvolver a capacidade de aprender a 

aprender, para que ele seja capaz de manter-se atualizado com as demandas de 

seu tempo, e apto às exigências do mercado de trabalho. Quanto ao processo de 
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aprendizagem por meio de simulações, procura desenvolver a inteligência, inserindo 

o aluno numa condição de autonomia, e possibilitando novas indagações que geram 

uma visão mais ampla do aprendizado como um todo. 

Lemke (2006) relata que para as atuais demandas sociais, a escola e a 

sociedade devem se perguntar quais as contribuições mais importantes que a 

educação pode oferecer aos estudantes e à sociedade, ou como a educação pode 

servir melhor aos interesses de todos? Considera-se para esta discussão também a 

maturidade dos alunos envolvidos no processo de ensino, cabendo aos menores 

sensibilizá-los para um compromisso mais profundo com as questões pesquisadas, 

bem como os impactos causados pelas descobertas, e aos mais velhos, os 

interesses que movem a Ciência. 

Desta forma, surge um movimento de reconfiguração do ensino e da 

formação docente junto a outros aspectos como a possibilidade da presença das 

chamadas novas tecnologias da informação e da comunicação (TIC’s), e esta 

presença tem sido cada vez mais constante no discurso pedagógico, compreendido 

tanto como um conjunto de práticas de linguagem desenvolvidas nas situações 

concretas de ensino, quanto as que visam atingir um nível de explicação para essas 

mesmas situações, conforme Barreto (2004). Neste novo panorama, a presença 

das TIC’s tem sido empregada para ultrapassar os limites estabelecidos pelas 

“velhas tecnologias”, representadas principalmente pelos materiais impressos e 

o quadro-de-giz. 

A escola pública há muitos anos recebe pesadas críticas sob os mais 

variados aspectos, sendo a mais significativa, a baixa qualidade de ensino oferecido, 

que atinge na maioria das vezes, alunos das camadas sociais mais baixas, 

deixando-os à margem do conhecimento produzido. 

Curi (2006) relata como fato motivador à resistência da utilização das TIC’s 

em sala de aula por parte de alguns professores, o despreparo de grande parte dos 

professores em lidar com as novas tecnologias da comunicação que fazem parte da 

rotina de seus alunos. 

O foco da presente pesquisa é diagnosticar as dificuldades apresentadas por 

nossos alunos em conteúdos da educação básica, detectadas no ingresso no curso 
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superior. Intervindo através de uma proposta na forma de um curso de extensão, 

busca-se minimizar as lacunas de conhecimentos existentes nesses alunos, com 

base nos estudos sobre erros recorrentes e utilização de objetos e ambientes 

virtuais de aprendizagem. 
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OBJETIVOS 

O objetivo do presente trabalho é o desenvolvimento e a avaliação de uma 

proposta de um curso de extensão semipresencial de Fundamentos de Matemática 

com base nos estudos sobre erros recorrentes (Cury, 2004a) com alunos 

ingressantes no ensino superior e na utilização de objetos e ambientes virtuais de 

aprendizagem como estratégia de ensino. 

Desenvolvida como uma atividade do estágio supervisionado de docência, o 

trabalho visa, ainda, a avaliação da contribuição da proposta na diminuição do nível 

de dependência e de evasão de alunos ingressantes do ensino superior das áreas 

de exatas e tecnológicas, considerando:  

1) As elevadas taxas de reprovação das disciplinas que envolvem 

fundamentos de Matemática;  

2) As sérias deficiências na formação básica dos ingressantes, ocasionando 

lacunas de conhecimentos cruciais para o desenvolvimento dos mesmos; 

3) A existência de variadas realidades em uma mesma turma com os mais 

diversos níveis de conhecimento que nem sempre são atendidos por mini-cursos de 

nivelamento que se propõem no início de anos letivos. 
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CAPÍTULO 1 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A fundamentação teórica para o desenvolvimento do curso proposto neste 

trabalho está vinculada às seguintes abordagens: 

1.1 - O papel do erro no ensino de Matemática; 

1.2 - Níveis de conhecimento; 

1.3 - Características e contribuições dos ambientes virtuais de aprendizagem; 

1.4 - Caracterização dos objetos de aprendizagem; 

1.5 - A aprendizagem significativa de David Ausubel; 

1.6 - O estágio supervisionado de docência. 

1.1 O Papel do Erro no Ensino de Matemática 

A utilização do erro como ferramenta para diagnosticar o entendimento de 

alunos é extremamente eficaz a partir do momento que se faz um estudo mais amplo 

e se consegue detectar os erros comumente cometidos pelos mesmos. Porém, 

apesar da eficácia desta ferramenta, conforme Cury (2004b) existe a dificuldade de 

se avaliar os erros cometidos por alunos em qualquer disciplina matemática, 

justamente pela complexidade que o tema envolve e pela dificuldade da aceitação 

das correções feitas. 

As diferentes formas de encarar os erros cometidos nas disciplinas de 

matemática devem ser efetivamente avaliadas como uma proposta para mudar a 

metodologia de trabalho em sala de aula, de forma a tornar o aluno sujeito de seu 

próprio processo de aprendizagem, responsabilizando-o pelos próprios erros 

cometidos. Cury (2004b) descreve a análise de erros como uma abordagem de 
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pesquisa em educação matemática com objetivo de apresentar resultados de 

investigações que contribuam para o ensino. 

Grande parte dos alunos chega ao ensino médio, e não diferentemente ao 

ensino superior, com lacunas de conteúdos, de forma geral, vinculadas a estratégias 

de ensino que se utilizam apenas do nível técnico de conhecimento e que levam os 

alunos a ficarem quase sempre inertes e reféns do processo de ensino. 

Cury (1995) apresenta um interessante apanhado sobre estudos de erros 

matemáticos cometidos por estudantes durante os últimos 50 anos, o qual podemos 

sintetizar da seguinte maneira: 

• Bruner (1966) já explora alguns comentários sobre o problema dos 

erros na educação matemática. O autor classifica-os em sucesso ou insucesso. 

Estes vão depender de algum critério previamente estabelecido e são inertes à 

tarefa e àquele que a executa. A punição ou recompensa são controladas por 

agentes externos (pais, professores, etc). A grande perda nesta linha é a não 

utilização do erro como ferramenta pedagógica para a aprendizagem dos alunos. 

• Radatz (1980) revisou todas as pesquisas sobre erros até a década de 

80, relatando os trabalhos realizados sobre erros, principalmente nos Estados 

Unidos, e constatou que as pesquisas eram ligadas ao behaviorismo1 e mais 

intensas nas séries iniciais. Já na Alemanha eram influenciados pela psicanálise, 

procurando estabelecer padrões individuais de erros. Segundo Radatz, as 

diferenças de abordagem talvez sejam a causa de não haver troca de informações 

entre os educadores. 

• Newell e Simon (1972) são precursores do que Cury chama de 

segunda fase da pesquisa sobre erros em educação matemática. A característica 

marcante é a de que os alunos deveriam pensar em voz alta e fazer as respectivas 

anotações sobre sua forma de pensar. 

 

                                                 
1
 Behaviorismo é um termo genérico para agrupar diversas e contraditórias correntes de pensamento que tem 
como unidade conceitual o comportamento 
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A partir de 1970 surge a terceira fase na pesquisa em erros em educação 

matemática, em que o erro passa a ser encarado como uma ferramenta preciosa 

para conhecer as dificuldades dos alunos. Cury (2004b) discute as diferentes formas 

de encarar os erros cometidos pelos alunos nas disciplinas de matemática, relatando 

a experiência com uma turma de cálculo que resulta como uma proposta de 

mudança de metodologia de trabalho em sala de aula, de forma a tornar o aluno 

sujeito de seu próprio processo de aprendizagem, responsabilizando por seus erros 

cometidos.  

Cury (2004b) defende a análise de erros em matemática como sendo uma 

abordagem de pesquisa em educação matemática, que tem por objetivo trazer 

resultados de investigações, realizadas diretamente com os alunos, e apresentar 

casos específicos recorrentes encontrados, e que muitas vezes já fazem parte do 

dia-a-dia dos professores de matemática. 

Branco (2005) enfatiza que nas escolas ainda há uma preocupação 

demasiada com a quantidade de conteúdos ministrados e o erro tem o papel de 

fracasso e o acerto ainda é visto como sucesso. 

Pinto (2000) acredita que a analise de erros, enquanto meio, possibilita que 

os erros sejam explorados e compreendidos a partir das origens, fornecendo os 

subsídios necessários para que o professor possa planejar ações apropriadas. 

Boulos (1999), preocupado com a incidência de erros semelhantes entre os 

alunos em seus vários anos como professor do ensino superior, procurou classificar 

os principais erros costumeiramente cometidos por seus alunos em conteúdos 

referentes ao ensino básico em seu livro: Pré-Cálculo, procurando enfocar 

conteúdos pertinentes à educação básica, mas que costumeiramente não são 

absorvidos por muitos alunos e, portanto são motivos para causa do erro no ensino 

superior.  

Apresentamos a seguir os 11 principais erros apresentados no trabalho de 

Boulos (1999). 
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Tabela 1: Erros recorrentes 

Confunde, Escreve ou Conclui:    Como: 
-│x│ – x 

(- x)2 - x2 

– (a + b) - a + b 

x < a cx < ca 

(x + a) 2 x2 + a2 

(3x + 5)/x 3+5 = 8 

√2 +√4 √6 

2 > x > 6 x < 2 ou x > 6 

a + bc (a + b)c 

Expoente do expoente Expoente de um parêntese 

Fonte: Boulos, 1998 (adaptado). 

 

Quando falamos em erros em educação matemática, é fundamental saber de 

que maneira estes erros podem ser classificados e sobre quais critérios. Para isto 

fizemos um levantamento sobre os supostos de cada autor referentes às formas de 

se analisar estes erros e como classificá-los. 

Radatz (1980) segue uma linha que se baseia no processamento das 

informações. Os erros podem ser classificados da seguinte maneira: 

• Dificuldades de linguagem, tanto por parte do aluno quanto por parte do 

professor, incluindo a parte simbológica da matemática; 

• Dificuldades de obter informações espaciais por parte dos alunos que 

tem problemas de visualização; 

• Domínio deficiente de conteúdos, fatos e habilidades considerados pré-

requisitos; 

• Associações incorretas entre conteúdos ou rigidez de pensamento, 

representadas pela dificuldade de transpor informações; 
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• Aplicações de regras ou estratégias irrelevantes em resolução de 

problemas. 

 

Para Newman (apud Cury, 2004) a causa do erro pode ser encontrada 

quando nos baseamos nas etapas da solução como proposta, de acordo com o 

seguinte modelo: 

• Formulação da questão (depende do professor); 

• Leitura da questão; 

• Compreensão do que é solicitado no problema; 

• Seleção de estratégias para solução; 

• Seleção de habilidades requeridas para implementar a solução; 

• Apresentação da solução. 

 

Movshovitz-Hadar (apud Cury, 2004) propuseram uma seqüência baseada 

em um exame geral de matemática aplicado anualmente, e seu sistema apresenta 

as seguintes categorias: 

• Uso errado de dados; 

• Linguagem mal interpretada; 

• Inferências logicamente inválidas; 

• Definições ou teoremas distorcidos; 

• Soluções não comprovadas; 

• Erros técnicos. 
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Em uma investigação feita por Cury (2004), buscaram-se os erros cometidos 

por alunos do curso de cálculo diferencial e Integral I, pesquisando com 450 alunos 

de turmas diversas com o objetivo de se reconhecer os erros mais freqüentes e as 

categorias que surgiram foram às apresentadas a seguir: 

• Desconhecimento de características especiais de determinada função; 

• Não identificação do domínio da função; 

• Modificações nas regras de derivação ou integração; 

• Modificações nas propriedades das operações em R; 

• Erros relacionados com a linguagem matemática; 

• Erros de cálculo. 

 

Ainda falando das falsas generalizações, apresentamos na figura abaixo o 

resultado de uma pesquisa de Cury (2004), que apresenta à operação solicitada, a 

solução correta, a solução apresentada pelo aluno e a regra “generalizada”. 

 
Figura 1: Falsas generalizações,  
Fonte: Curi, 2004. 
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Borasi (1996) utiliza o erro como ferramenta didática, que pode ser visto como 

uma descoberta e que pode motivar e direcionar explorações. Podemos encarar o 

erro de forma diferenciada. Ao invés de buscar não somente eliminar o erro diante 

do aluno, dando outro exemplo e fazendo com que refaça o exercício e não o erre 

novamente, assim estará agindo de forma mecânica, pois o aluno aprendeu a 

resolver o exercício e não aprendeu o conteúdo, é preciso fazer com que o aluno 

explore a situação, construa modelos e crie exemplos. 

Vieira (1991) enfatiza que a dificuldade relativa ao ensino e à aprendizagem 

do conceito de limite é a muito conhecida. Na tentativa de melhorar a compreensão 

dos alunos existem simplificações, por vezes abusivas, de conceitos tão delicados 

que mereceriam um rigor maior. 

Na tentativa de melhorar o entendimento dos alunos sobre limites, Vieira fez 

um estudo que abrangeu algumas centenas de alunos de Análise Matemática II (2º 

semestre do 1º ano) das licenciaturas de Ciências e Tecnologia da Universidade de 

Aveiro. Também foram questionados alunos dos 3º e 5º anos das licenciaturas em 

Matemática. Alguns destes resultados são a seguir apresentados com base na 

questão proposta abaixo: 

"Diga em poucas palavras o que entende por limite, ou seja, explique o que 

significa para si a expressão o limite de uma função f quando x → t é um número L". 

Vieira registra algumas respostas que permitem ver confusões conceituais, 

dificuldades de expressão escrita e grande confusão na manipulação de expressões 

simbólicas. 

1.  “Para mim a expressão referida diz-me o número para o qual a função 
se dirige (tende) sem o atingir; fiquei confuso! Atinge-se ou não”;  

2.  “Nunca ninguém me perguntou isto e nunca me tinha apercebido das 
dúvidas que poderia ter sobre limites. Realmente senti-me confusa. 
Quando o limite dá ∞ existe ou não o limite? O limite tem de ser um 
valor?”; 

3.  “Limite de uma função num ponto é o valor que essa função admite 
numa vizinhança desse ponto. [Muitas respostas deste tipo]”; 

4.  “Limite de uma função é um ponto extremo do seu contradomínio 
quando o x tende para um extremo do seu domínio”; 
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5. “Limite é o valor de y mais alto ou mais baixo (sic) quando se vai 
tomando valores de t”; 

6.  “Limite é o número máximo que uma função tem quando x→ t”; 

7.  “Quando uma determinada função tende para um determinado 
domínio, essa função terá significado até ao número determinado. 
Atingindo aí o seu máximo. Por vezes uma determinada função nunca 
chega a ter limite, o caso quando L=∞”; 

8.  “Uma função tem por limite um número L, quando é limitada 
arbitrariamente por valores de x”; 

9.  “Limite é o valor que uma função não pode ultrapassar”; 

10.  “Limite é algo que é atingido no fim, algo propriamente definido pela 
função de x → t”; 

11.  “ significa que a derivada da função f(x) no ponto t tem o 
valor de L”; 

12.  “O limite é o número mais próximo de t que está definido pela função 
f”; 

13. “O limite é uma vizinhança de um ponto”; 

 

Pode-se verificar que Vieira faz uma análise da literatura utilizada no ensino 

médio e no primeiro ano da universidade e destaca alguns pontos, como os 

inúmeros conceitos trabalhados em sala de aula, como podemos citar neste estudo 

de caso: 

1) Os vários tipos de funções; 

2) Limites e limites de funções num ponto; 

3) O pouco tempo para assimilação; 

4) O fato de praticamente só serem avaliadas capacidades de cálculo podem 

servir para uma primeira explicação da falta de conhecimento significativo dos 

alunos. 
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A utilização de contra-exemplos associados à definição de conceitos busca 

melhorar o entendimento de nossos alunos em um menor tempo e com maior 

eficácia. 

Podemos perceber que o trabalho propõe uma nova abordagem, que 

trabalhará em um tempo relativamente menor os conteúdos necessários, de forma 

mais prática e a partir de contra-exemplos para facilitar a compreensão dos alunos. 

Verificamos com este breve histórico apresentado, que muitos dos problemas 

são comumente vistos em nossas salas de aula. Percebemos que um dos principais 

problemas encontrados por nossos alunos é o entendimento das questões propostas 

e podemos falar ainda que existem vários pontos que não estão cobertos por esta 

ou aquela definição sobre a categorização dos erros cometidos em matemática, fato 

este que nos leva à busca de novas reflexões e pesquisas sobre o assunto, de suma 

importância para educação matemática. 

1.2 Níveis de Conhecimento 

Além do entendimento dos erros mais freqüentemente cometidos pelos 

alunos é importante perceber que existem motivos que interferem na capacidade de 

aprendizagem real dos estudantes que vão além da simples obtenção do conceito 

bom, médio ou regular nos resultados escolares, qualquer que seja a matéria 

estudada. Em particular no caso da matemática, observa-se que estudantes que tem 

um bom desempenho escolar muitas vezes não são capazes de manter esse 

resultado quando são confrontados com problemas nos quais as ferramentas que 

devem ser utilizadas não são aquelas desenvolvidas em seu percurso escolar, mas, 

sim, questionamentos que exigem que os mesmos mobilizem e disponibilizem outros 

conhecimentos prévios. 

Para que possamos compreender melhor a situação em que se encontram 

esses alunos é preciso entender de que maneira os conhecimentos devem ser 

articulados.  

Andrade (2006) relata que não existem muitos trabalhos desenvolvidos a 

respeito da utilização dos níveis de conhecimentos relacionados a conteúdos de 
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matemática, voltados tanto para o ensino básico como para o ensino superior, 

indicando que as grandes dificuldades encontradas são decorrentes da 

indisponibilidade de competências e habilidades prévias necessárias para o 

desenvolvimento escolar e profissional.  

Cury (2004a) afirma que muitas vezes o aluno associa o enunciado de uma 

questão com alguma outra que já tenha resolvido de forma mecânica e procura usar 

a mesma técnica. Portanto é importante que o professor conheça os níveis de 

conhecimento esperados dos alunos, para que ele possa construir cenários 

favoráveis de aprendizagem.  

Os níveis de conhecimentos esperados de estudantes estão apresentados na 

tabela a seguir: 

Nível Definição Exemplo 

 
 
 
Técnico 

• Corresponde a um trabalho 
único e simples e está 
relacionado principalmente às 
definições utilizadas em uma 
determinada tarefa. 

• Construir o gráfico de 
uma função; 

• Construir uma tabela de 
valores de uma função. 

 
 
 
 
Mobilizável 

• Corresponde a uma 
justaposição de saberes de 
um certo domínio, podendo 
até corresponder a uma 
organização de conhecimento 
que pode ser manipulada pelo 
estudante. 

• Esboçar o gráfico e 
determinar seus 
coeficientes; 

• Identificar certo tipo de 
função dentre várias. 

 
 
 
 
Disponível 

• Corresponde a responder 
corretamente o que é 
proposto sem indicações, tais 
como contra exemplos e 
relações. As soluções podem 
ocorrer até pela aplicação 
natural de métodos não 
previstos.  

• Pela representação 
gráfica de uma função, 
determinar sua lei de 
formação; 

• Encontrar fórmulas 
algébricas que 
representem situações- 
problemas. 

Quadro 1: Níveis de conhecimento,  
Fonte: Andrade, 2006 (adaptado). 
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É fundamental que todos os professores, desde as séries iniciais, tomem 

ciência da importância de se trabalhar todos os níveis e não deixar esta tarefa 

somente para o ensino médio, ressaltando, assim, que o ensino em Matemática 

deve estar vinculado ao desenvolvimento de um aluno questionador, que consiga 

procurar entre seus conhecimentos aquilo que é mais adequado a certa situação e 

que possa ser aplicado.  

1.3 Características e Contribuições dos Ambientes Virtuais de Aprendizagem 

É importante destacar os freqüentes questionamentos de alunos de ensino 

superior quando se deparam com situações desvinculadas de representações ou de 

conhecimentos prévios. Intervenções como “Para que serve tudo isto?”, “Onde aplico 

esse conceito?” são em geral comuns para níveis de ensino tecnicista. A 

possibilidade de se desenvolver estratégias de ensino e aprendizagem significativa 

(Ausubel, 1980) buscando ou identificando potencializadores de conhecimentos 

prévios torna-se cada vez mais necessária e ampla com o uso das “Tecnologias da 

Informação e Comunicação “(TICs) e de ambientes não formais de aprendizagem, 

tais como, os ambientes virtuais. 

Denominamos por “ambientes virtuais de aprendizagem” os espaços 

desenvolvidos com interfaces gráficas, interativas ou gráfico-interativas disponíveis 

na Web, possibilitando a interação e produção de conhecimento entre alunos e 

professores. O papel de uma interface Web é de tradução, articulação entre dois 

espaços, ou seja, de um código para o outro, ela tem a função de converter 

linguagens. Podemos resumir da seguinte maneira: a interface possibilita ou 

podemos falar também, media a comunicação entre o usuário, no caso aqui o aluno 

ou professor e o computador. 

Orvalho (2004) define como fundamental entender a dinâmica do ambiente 

virtual e a necessidade de buscar sentido no ambiente. Este ambiente se forma 

quando ocorre interação entre os sujeitos atraídos por objetivos comuns, os pares se 

intercomunicam permitindo que se forme comunidades virtuais. 
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“O virtual é o que existe em potência e não em ato, ou seja, tudo que é 

possível, viável de acontecer. O possível é exatamente como o real: só lhe falta a 

existência.” (LÉVY, 1996, p. 15). 

Borba (2001) desenvolveu um modelo de curso de extensão à distância 

denominado “Tendências em Educação Matemática”, que foi desenvolvido pelo 

IGCE-UNESP, Rio Claro, com carga horária de 36h. Neste trabalho, Borba (2001) 

discute que a interatividade, que até há pouco tempo atrás era um grande desafio 

para muitos programas de educação a distância, também tem se tornado cada vez 

mais possível com o avanço das NTICs, onde e-mail, lista de discussões e Web 

sites, por exemplo, são recursos tecnológicos que proporcionam interatividade, 

simultânea ou não. 

Um ambiente de aprendizagem criado na Web pode propiciar uma 

comunicação em múltiplas direções, e isto se torna possível porque as relações 

passam a ser mediadas pelo hipertexto via Chat, fóruns, correio eletrônico e outras 

interfaces disponíveis para a produção, recepção e significação do conhecimento. 

Na busca por novas metodologias, a modalidade Blended-Learning, ou seja, 

semipresencial, é válida na tentativa de adequar o ensino às novas exigências da 

sociedade, cada vez mais afoitas pela busca de conhecimento em grande 

quantidade e em pouco tempo. Segundo Mateus (2004), a estratégia Blended-

Learning é muito mais do que a multiplicação de canais: é uma combinação de 

métodos de ensino e aprendizagem, citando como exemplos, a leitura, os 

laboratórios, tarefas de resolução de problemas, pesquisas experimentais e outras. 

A grande vantagem do Blended-Learning é o fato dos alunos terem uma estrutura 

muito diferente de um ensino estritamente a distância, pois nesta modalidade o 

aluno tem a possibilidade de dispor da forma on-line e presencial, podendo, assim, o 

professor do curso ofertar as aulas de acordo com o ritmo da turma, dando um 

caráter humano ao curso. 

De acordo com Orvalho (2004), com a combinação das aprendizagens em 

ambientes formais e informais, os alunos conseguem superar a barreira artificial que 

foi edificada entre as duas ao longo da história da educação, gerenciando com mais 

eficácia as suas aprendizagens e os conhecimentos que necessitam de 
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manipulação. Assim estes alunos conseguem não só personalizar as suas 

estratégias de aprendizagem, como acabam por se sentir mais motivados. 

Mason (2000) alertam para a importância da aceitação dos alunos como uma 

característica fundamental para o sucesso na implementação da utilização de um 

ambiente virtual de aprendizagem. 

1.3.1 Possibilidades Pedagógicas 

Podemos destacar como básicas duas possibilidades de aprendizagem na 

modalidade Blended-Learning, que se cruzam e se completam, a saber: as 

atividades em tempo real (Síncrono) e as atividades programadas (Assíncrono). 

Assim podemos estabelecer: 

• Síncrono físico – Depende do tempo em que ocorre a interação e do 

espaço onde a mesma será realizada (parte presencial); 

• Síncrono on-line – Depende do tempo em que ocorre a interação, mas 

independe do espaço (on-line com hora marcada); 

• Assíncrono – Independe tanto do local físico quanto do tempo. 

 

De acordo com Orvalho (2004), as principais características de cada um dos 

meios acima são: 
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Tabela 2: Meios de comunicação 

FORMATO ATIVIDADES 
Síncrono físico Aulas presenciais; 

Conferências em grandes grupos; 

Resolução de problemas em pequenos grupos; 

Seminários e workshops; 

Síncrono on-line Encontros virtuais: Chat, videoconferência e acesso remoto; 

Seminários na Web; 

Mensagens instantâneas; 

Assíncrono Documentos impressos; 

Documentos em formato digital; 

Paginas da web; 

Conteúdos, simulações, questionários, avaliação e 

ferramentas de comunicação; 

E-mail externo. 

Fonte: Orvalho, 2004 (adaptado). 

 

Outros serviços de comunicação oferecidos pela Internet são: 

• Correio eletrônico: é o serviço mais utilizado da Internet, permite a troca 

de mensagens escritas e o envio de arquivos. Cada um possui sua caixa 

postal onde ficam armazenadas suas mensagens; 

• Grupos: os grupos são caixas postais onde vários usuários têm acesso e 

podem enviar arquivos e trocar informações. Neste tipo de serviço 

sempre que uma nova mensagem ou arquivo é anexado no grupo, cada 

participante recebe um e-mail de notificação de nova mensagem; 

• FTP: Serviço que permite a transferência de arquivos na Internet 

podendo ser feitas nos dois sentidos, o download e o upload. Por meio 

deste recurso podemos baixar ou enviar apostilas e matérias para 

estudo e avaliações; 
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• World Wide Web: Estas páginas contêm informações sobre os cursos, 

datas, documentos necessários, informações gerais. São os portais de 

entrada para os cursos a distância. São nestas páginas que os alunos 

tomam ciência da existência destes cursos; 

• Chat ou Bate-Papo: A comunicação em tempo real ou síncrona on-line 

permite a troca instantânea de informações entre alunos e entre 

professor e aluno. A grande vantagem é que neste recurso podem ser 

enviados e recebidos arquivos simultaneamente com o envio das 

mensagens instantâneas; 

• Quadro-Branco: Este recurso permite a elaboração de atividades 

colaborativas. Os alunos podem usufruir um espaço virtual de exposição 

de idéias e construírem juntos o saber; 

• Internet phone: É uma ferramenta que permite a transmissão de voz pela 

Internet. 

1.3.2 O Uso de Linguagens Especiais 

Flemming (2005) ressalta as diferenças no uso da linguagem no sistema 

presencial de ensino, valorizado pelo uso dos recursos da língua falada e da língua 

escrita. Fica bastante claro o fato de que a língua falada é a mais natural e que 

aprendemos a falar imitando o que ouvimos. A língua escrita só é aprendida depois 

do domínio da língua falada. Escrever requer mais atenção e conhecimento de quem 

fala. Além disso, escrever pode significar registrar. 

Algumas diferenças entrem à língua falada e a escrita devem ser refletidas e 

discutidas em vista da inserção de recursos tecnológicos. Atualmente os processos 

de comunicação são altamente dependentes dos computadores, com uma dinâmica 

bastante diferente de momentos anteriores. Podem-se usar quase que 

simultaneamente os recursos da língua falada e escrita. Isto evidentemente traz um 

repensar constante no contexto educacional que utiliza no seu dia-a-dia a linguagem 

científica e técnica. 
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A investigação científica e a especialização das diversas áreas do 

conhecimento exigem permanentemente uma adequação terminológica para 

designar com precisão os novos conceitos, processos e tecnologias. Surgem, assim, 

diversos tipos de linguagens com seus respectivos recursos e registros. Manter a 

mesma linguagem utilizada em um sistema de ensino presencial na modalidade a 

distância ou semipresencial, torna o curso simplesmente um curso presencial 

conectado, ou seja, para atendermos a uma demanda de alunos de um curso a 

distância devemos nos apropriar de uma linguagem diferenciada que tenha atrativos 

para a leitura de textos de apoio. 

1.3.3 Avaliação 

Apesar de ser uma modalidade inovadora de ensino, muitos ainda avaliam 

seus alunos de forma tradicional como nos cursos presenciais, com uma avaliação 

no final do curso para medir o grau de aprendizagem deste aluno. 

Alves (2003) afirma que para construir conhecimento com qualidade no 

modelo a distância ou semipresencial, é necessário, em primeiro lugar, que se 

estabeleça um modelo adequado à avaliação que seja condizente com o projeto de 

educação, e que o processo de avaliação tenha caráter qualitativo. Nesse sentido, 

podem-se classificar as formas de avaliar em três tipos: 

 

• Formativa, como um processo que ocorre durante todo o curso, tem 

como princípio fornecer ao aluno subsídios para seu efetivo 

aprendizado; 

• Somativa, como função principal de determinar o nível de 

conhecimento alcançado pelo aluno sendo realizada em períodos pré-

estabelecidos e com prazos determinados; 

• Diagnóstica, como função de medir o grau de habilidades dos alunos 

sobre determinado conteúdo, levantando falhas no processo de 

aprendizagem. 
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Todo curso baseado em um ambiente computacional deve ser 

constantemente acompanhando, para que não ocorram imprevistos e/ou surpresas 

desagradáveis. É necessária uma constante manutenção, corrigindo problemas e 

adicionando materiais. 

1.4 Caracterização dos Objetos de Aprendizagem 

Sabe-se que o objetivo maior da educação é o aprendizado, e isto tem sido 

uma preocupação constante de todos os sujeitos envolvidos neste processo de 

construção, que se mostra como um processo dinâmico, e ainda maior nos dias de 

hoje. 

A crescente importância das imagens se vê fundamentando e nos obriga a ter 

presente, às vezes, imagens que se constituem como um único referencial acessível 

para o estudante, como fotografias, observações microscópicas, radiografias entre 

outras para uma abstração mais aprofundada, relata Del Carmen (2001). 

Neste aspecto surge um questionamento principalmente direcionado aos 

professores, quanto à verdadeira preocupação em dar uma resposta a esse novo 

contexto do ensino e aprendizagem. Assim, o significado da linguagem visual se 

estabelece por comparação com elementos reais conhecidos que podem suceder as 

representações abstratas, estabelecendo relação seqüencial simultânea com 

diferentes elementos, relação esta nem sempre presente na comunicação verbal, 

segundo Perales e Javier (2004). 

A utilização de novas tecnologias alia-se à necessidade de se aprender 

melhor, de se utilizar recursos que promovam uma melhor aprendizagem, que 

permitam a interação entre aluno e computador. É nesse sentido, que os Objetos de 

Aprendizagem, promovem a perfeita divulgação e organização da informação e do 

conhecimento. 

Os Objetos de Aprendizagem são definidos como recursos digitais que podem 

ser reutilizados para dar suporte ao aprendizado. Sua principal idéia é "quebrar" o 

conteúdo educacional disciplinar em pequenos trechos que podem ser reutilizados 

em vários ambientes. 
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Todo material digital que fornece informações para a construção de 

conhecimento pode ser considerado um Objeto de Aprendizagem, seja essa 

informação em forma de uma imagem, uma página HTML, uma animação ou 

simulação. A possibilidade de testar diferentes caminhos, de acompanhar a evolução 

temporal das relações de causa e efeito, de visualizar conceitos de diferentes pontos 

de vista, de comprovar hipóteses, fazem dos Objetos de Aprendizagem instrumentos 

poderosos para despertar novas idéias para relacionar conceitos, para despertar a 

curiosidade e para resolver problemas. Para Tavares (2006), as atividades 

interativas oferecem oportunidades de exploração de fenômenos científicos e 

conceitos muitas vezes inviáveis ou inexistentes nas escolas por questões 

econômicas e de segurança, como por exemplo: experiências em laboratório com 

substâncias químicas tóxicas ou conceitos envolvendo genética, velocidade, 

grandeza, medidas, força, dentre outras. 

De acordo com o IEEE (Institute of Eletrictal and Eletronics Engineers) 

(www.reee.org), um Objeto de Aprendizagem “é qualquer entidade, digital ou não 

digital, que possa ser usada, reutilizada ou referenciada durante o uso de 

tecnologias que suportem ensino“.  

Os Objetos de Aprendizagem podem ser usados em diferentes contextos e 

em diferentes ambientes virtuais, atendendo a uma determinada característica de 

ensino, visibilidade e interação com o aprendiz. O foco principal do objeto de 

aprendizagem é sua reusabilidade, que na prática é feita por intermédio dos 

repositórios, sítios (sites) na Internet onde ficam armazenados diversos objetos para 

serem utilizados pelo maior número de pessoas possível.  

Segundo Longmire (2001), os Objetos de Aprendizagem possuem 

características que procuram resolver diversos problemas existentes atualmente 

quanto ao armazenamento e distribuição de informação por meios digitais, e as 

características enfocadas por ele são as seguintes: 

• Flexibilidade; 

• Facilidade para atualização; 

• Customização; 
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• Interoperabilidade; 

• Aumento do valor de um conhecimento; 

• Indexação e Procura. 

 

Segundo Patrón, Tarouco e Endres (2005), essas características indicam 

que o modelo de Objetos de Aprendizagem vem para facilitar e melhorar a 

qualidade do ensino, proporcionando aos professores, alunos e administradores 

diversas ferramentas facilitadoras.  

Os Objetos de Aprendizagem são elementos de uma nova metodologia de 

ensino e aprendizagem baseada no uso do computador e da Internet. É uma 

tecnologia recente, que abre caminhos na educação a distância e também pode ser 

usada como material de apoio à aula presencial tradicional, trazendo inovações e 

soluções que podem beneficiar a todos os envolvidos no processo de ensino e 

aprendizagem, segundo Patrón et al (2005). Tem como objetivo instrumentalizar o 

papel do professor e facilitar o aprendizado do aluno como um agente que aprende, 

raciocina, investiga e resolve problemas. 

A Rede Interativa Virtual de Educação (RIVED) oferece diversas atividades 

multimídias, na forma de animações e simulações que possibilitam ao aprendiz a 

experimentação, o envolvimento numa situação simplificada da vida real e o 

estímulo ao raciocínio e pensamento crítico. O RIVED é um programa da Secretaria 

de Educação a Distância – SEED, que tem por objetivo a produção de conteúdos 

pedagógicos digitais na forma de objetos de aprendizagem. Tais conteúdos primam 

por estimular o raciocínio e o pensamento crítico dos estudantes, associando o 

potencial da informática às novas abordagens pedagógicas. A meta que se pretende 

atingir disponibilizando esses conteúdos digitais é melhorar a aprendizagem das 

disciplinas da educação básica e a formação cidadã do aluno. Além de promover a 

produção e publicar na web os conteúdos digitais para acesso gratuito, o RIVED 

realiza capacitações sobre a metodologia para produzir e utilizar os objetos de 

aprendizagem nas instituições de ensino superior e na rede pública de ensino. 
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1.5 A Aprendizagem Significativa de David Ausubel 

Moreira (1983) considera Ausubel como um representante do cognitivismo, e 

como tal propõe uma explicação teórica para o processo de aprendizagem segundo 

o ponto de vista cognitivista, embora reconheçam a importância da experiência 

afetiva.  

A aprendizagem significativa, segundo Moreira (1983), consiste na 

organização e a integração do material na estrutura cognitiva do sujeito. Alicerçando 

assim a sua idéia da “Aprendizagem Significativa”, que vê o armazenamento de 

informação no cérebro humano como sendo altamente organizado, formando uma 

hierarquia conceitual. O cerne da teoria proposta por Ausubel está na organização 

do conhecimento em estruturas e nas reestruturações que se devem à interação 

entre as novas informações adquiridas pelo sujeito e as que ele havia previamente 

adquirido. 

Portanto, quando se busca a aprendizagem significativa é fundamental que os 

novos conceitos sejam associados de forma não arbitrária e não literal a conceitos 

que o aluno já possui em sua estrutura cognitiva, que funcionam como âncoras. Uma 

vez ocorrida a interação da nova informação com a informação existente na 

estrutura cognitiva do aluno, ambas sofrem alterações, pois nenhum processo de 

interação deixa as estruturas existentes inalteradas. 

Moreira (2006) relata que a assimilação de um conceito é feita sob uma idéia 

já existente em sua estrutura cognitiva, porém até a estrutura já existente sofre 

modificação em contato com uma nova informação, como mostra o quadro a seguir: 

 

 

Nova informação 

potencialmente 

significativa 

  

 

Relacionada e 

assimilada por 

 Conceito 

Subsunçor 

existente na 

estrutura 

cognitiva 

  

 

Produto 

Interacional 

A  A    A’ a’ 

Figura 2: Princípio da assimilação da informação, adaptado de Moreira (2006)  
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A assimilação não é algo que se completa, ou termina, após a aprendizagem 

significativa, mas continua ao longo do tempo, e pode envolver novas 

aprendizagens, pois a cada nova interação com novas informações, as concepções 

existentes sofrem variações com base nas idéias existentes e as novas informações 

também são assimiladas com base nestas idéias. 

Quando as novas informações não encontrarem conhecimentos prévios 

necessários na estrutura cognitiva do aprendiz, ocorrerá uma aprendizagem 

mecânica. Mas é importante enfatizar que a aprendizagem mecânica e a 

aprendizagem significativa formam um processo contínuo, já que o conhecimento 

adquirido na aprendizagem mecânica permite a criação de idéias-âncoras que 

permitirão a ancoragem de novos conhecimentos. 

Oliveira (2007) descreve duas condições para que ocorra a aprendizagem 

significativa. Uma delas é a importância do material a ser aprendido, que deve ser 

potencialmente significativo, sendo possível relacioná-lo ao conhecimento já 

existente na estrutura cognitiva do aprendiz, na qual devem estar disponíveis 

subsunçores específicos que possam ser relacionados àquele novo conteúdo. A 

segunda se refere à necessidade do aprendiz manifestar disposição em relacionar o 

novo conceito com a sua estrutura cognitiva, pois caso este queira apenas 

memorizar, o resultado será uma aprendizagem mecânica, não importando o 

potencial significativo das informações e do material utilizado. 

Moreira (2006) considera quesitos fundamentais para aprendizagem 

significativa a existência de um material potencialmente significativo e da disposição 

por parte do aprendiz para que ocorra a aprendizagem significativa. 

Ausubel (1980) ressalta a importância de se desenvolver métodos que 

facilitem uma variedade ativa de aprendizagem e supõe que seja mais provável 

desenvolver significados quando: 

• As idéias centrais de uma disciplina são aprendidas antes que se introduzam 

conceitos e informações mais periféricas; 

• Observam-se as condições limitadoras do desenvolvimento geral; 
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• A definição precisa ser acurada e a ênfase ser colocada sobre as diferenças 

e semelhanças entre conceitos correlatos; 

• Pede-se aos alunos para reformular novas proposições com suas próprias 

palavras. 

1.6 O Estágio Supervisionado de Docência 

O estágio de docência é uma atividade curricular para estudantes de pós-

graduação strictu-sensu, sendo definida como a participação do aluno em atividades 

de ensino em uma instituição, sob a supervisão de seu orientador. 

Este estágio supervisionado é obrigatório para todos os alunos do mestrado 

profissionalizante. Apresentamos abaixo algumas sugestões, que devem estar de 

acordo com o regimento do programa da Instituição para atividades a se desenvolver 

como estágio de docência: 

 

• Auxilio a professor na preparação de material didático para uso em 

disciplina da graduação. Neste caso, o uso do material didático pelos 

alunos de graduação deve ser avaliado pelo aluno de pós-graduação;  

• Participar de uma disciplina, assumindo a preparação, apresentação e 

avaliação de um tema da disciplina (o aluno não poderá assumir 

inteiramente a disciplina); 

• Elaboração de um curso livre sobre tema relacionado a sua área de 

pesquisa, aberto gratuitamente aos alunos de graduação e pós-

graduação.  

 

Apresentam-se, a seguir, alguns itens da Portaria do MEC (Portaria 65 de 

11/11/2002 Artigo 18), que regulamentam o estágio de docência para alunos dos 

programas de mestrado, que são apresentadas a seguir: 
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Art. 18 – O estágio de docência é parte integrante da formação do pós-

graduando, objetivando a preparação para a docência, a qualificação do ensino de 

graduação e será obrigatório para todos os bolsistas do PROSUP, obedecendo aos 

seguintes critérios: 

• Para o programa que possuir os dois níveis, mestrado e doutorado, a 

obrigatoriedade ficará restrita ao doutorado; 

• No programa que possuir apenas o nível de mestrado, ficará obrigada 

a realização do estágio; 

• As Instituições que não oferecerem curso de graduação deverão 

associar-se às outras instituições de ensino superior para atender as 

exigências do estágio de docência; 

• A duração mínima do estágio de docência será de 1 (um) semestre 

para o mestrado e 2 (dois) semestres para o doutorado; 

• Compete à Comissão de Bolsa/CAPES, registrar e avaliar o estágio de 

docência para fins de crédito do pós-graduando, bem como a definição 

quanto à supervisão e o acompanhamento do estágio; 

• As atividades do estágio de docência deverão ser compatíveis com a 

área de pesquisa do programa de pós-graduação realizado pelo pós-

graduando. 

 

Uma das exigências para obtenção do título de mestre do programa de 

mestrado em Ensino de Ciências e Matemática da Universidade Cruzeiro do Sul é o 

cumprimento de 90 horas de estágio supervisionado. O estágio pode ser feito na 

forma de observação na graduação ou na pós-graduação sempre acompanhando o 

professor responsável pela disciplina. 

Buscamos com este trabalho apresentar uma alternativa a este tipo de 

realização de estágio supervisionado de docência. Que consistiu na utilização das 

horas exigidas como atividade de estágio a criação de um curso de extensão, 
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sempre com a supervisão e autorização do professor orientador na condução da 

elaboração do material. Após a elaboração do material, o mesmo foi aplicado, o 

propiciou a experiência em ministrar uma disciplina para os alunos da graduação. 

Percebe-se com este tipo de atividade que o aluno do programa de Mestrado 

em Ensino de Ciências e Matemática da Universidade Cruzeiro do Sul  torna-se mais 

autônomo e atuante nas atividades, tornando-se um aluno capaz de elaborar uma 

proposta de curso, ministrar as aulas, refletir sobre seu papel como professor 

pesquisador e avaliar o processo. 

Esperamos com este exemplo de trabalho tornar a prática de estágio dentro 

da Instituição mais eficaz e dinâmica, promovendo cada vez mais atividades 

envolvendo a participação dos alunos. 
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CAPÍTULO 2 

METODOLOGIA 

Considerando como objetivo principal do trabalho o desenvolvimento de uma 

proposta de curso semipresencial de “Fundamentos de Matemática”, com base em 

estudos sobre erros e na utilização de objetos e ambientes virtuais de aprendizagem 

como estratégia de ensino, adotou-se a seguinte metodologia para o 

desenvolvimento do trabalho: 

2.1 - Avaliação dos planos de ensino; 

2.2 - Avaliação diagnóstica; 

2.3 - Definição do plano de ensino do curso; 

2.4 - Escolha do ambiente virtual de aprendizagem; 

2.5 - Busca de Objetos de Aprendizagem relacionados aos conteúdos; 

2.6 - Divulgação e inscrição. 

2.1 Avaliação dos Planos de Ensino 

Buscaram-se, inicialmente, todos os planos de ensino dos cursos da área de 

ciências exatas oferecidos na Universidade Cruzeiro do Sul, analisando para cada 

disciplina tópicos que envolvessem diretamente conceitos de matemática 

fundamental em seu conteúdo programático e que estivessem mais vinculados ao 

referencial teórico sobre erros recorrentes cometidos por alunos de graduação, 

analisados com base no trabalho de Cury (2004b). Extraíram-se, então, os 

conteúdos comuns entre as disciplinas dos diversos cursos os quais foram utilizados 

para definição do plano de ensino do curso de “Fundamentos de Matemática”.  
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As disciplinas e os respectivos cursos que tiveram seus planos de ensino 

analisados foram os apresentados a seguir: 

• Fundamentos de Matemática – Matemática; 

• Fundamentos de Matemática – Administração e Economia; 

• Introdução ao Cálculo Diferencial e Integral - Engenharias; 

• Introdução ao Cálculo Diferencial e Integral – Matemática; 

• Cálculo Diferencial e Integral I-A – Engenharias; 

• Cálculo Diferencial e Integral I-A – Ciência da Computação;  

• Cálculo Diferencial e Integral I-A – Tecnologia em Automação 

Industrial. 

Como resultado da análise dos planos de ensino dos cursos da instituição 

apresenta-se na tabela 5 o conteúdo comum para cada um dos cursos avaliado: 

 

Tabela 3: Resultado do cruzamento de conteúdos dos planos de ensino 

Curso Números 
reais 

Equações Funções Limites Derivadas Integral 

Engenharias X  X X X X 

Ciência da 

Computação 

X X X X X  

Matemática X  X X X  

Tecnologia   X X X X 

Administração  X X X X  

Economia  X X  X  
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Após o cruzamento dos planos de ensino dos cursos, foram selecionados 

inicialmente os seguintes conteúdos comuns para serem trabalhados no curso de 

“Fundamentos de Matemática”: 

• Funções; 

• Limites; 

• Fundamentos sobre Derivadas. 

2.2 Avaliação Diagnóstica 

Depois de determinados os conteúdos a serem trabalhados, elaborou-se uma 

avaliação diagnóstica com questões em conformidade com as trabalhadas em livros 

didáticos referentes a cada tópico, com o objetivo de verificar o grau de 

conhecimento destes alunos, bem como as deficiências mais evidentes. 

Esta avaliação contou com a participação de 100 alunos que já estavam no 

final de semestre, portanto já havia se cursado as disciplinas focos do presente 

estudo. Estes resultados estão apresentados no capítulo “Resultados e Discussões”. 

2.3 Definição do Plano de Ensino do Curso 

O curso, com 60 horas, foi desenvolvido na modalidade blended-learning, 

com 60% das aulas no formato presencial e 40% oferecidos on-line, com atividades 

mediadas por meio de ambiente virtual de aprendizagem. Foi desenvolvido na 

Universidade Cruzeiro do Sul (UNICSUL) no horário pré-aula, das 17h30min às 

19h00min  quando na modalidade presencial. 

O conteúdo programático do curso estruturado com base na metodologia de 

cruzamento de planos de ensino de disciplinas e identificação de conteúdos comuns 

vinculados ao estudo sobre erros foi planejado da seguinte forma: 

 



 47 

Tabela 4: Conteúdo programático do curso 

Conteúdo Carga horária 
Função do 1o.Grau 6 horas 
Função Inversa 4 horas 
Função do 2o.Grau 8 horas 
Função Modular 4 horas 
Função Par 2 horas 
Função Impar 2 horas 
Função Exponencial 6 horas 
Função Logarítmica 6 horas 
Limites 10 horas 
Taxa de variação média 4 horas 
Equação da Reta Tangente 4 horas 
Derivada de uma função em um ponto 4 horas 
Carga horária total 60 horas 

 

Para a realização de cada uma das atividades, atrelou-se o conteúdo 

desenvolvido com os erros recorrentes estudados, apresentando logo antes de cada 

atividade, um breve histórico dos erros mais comuns cometidos pelos alunos acerca 

do tema. Apresenta-se na figura 3 a forma como o conteúdo foi disponibilizado aos 

alunos no ambiente virtual, bem como as características do material desenvolvido. 

 

Figura 3: Apresentação do curso 
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2.4 Escolha do Ambiente Virtual de Aprendizagem 

Assim, com base no estudo sobre os erros recorrentes, na análise dos planos 

de ensino e no resultado da avaliação dos alunos, foi desenvolvido um curso semi-

presencial utilizando-se como Ambiente Virtual de Aprendizagem Black Board (Black 

Board Learning Systems). 

O Black Board é um ambiente de interface amigável, pois com o 

desenvolvimento dos sistemas baseados em interfaces visuais, fica cada vez mais 

importante uma aparência agradável e a facilidade de se lidar com as telas e 

comandos do sistema. De fácil utilização, desenvolvido para educadores e 

profissionais interessados em aplicar as novas tecnologias interativas via Internet na 

educação, vem contribuindo para a metodologia de ensino presencial e 

potencializando o processo de ensino aprendizagem a distância. 

Esta ferramenta está sendo utilizada em várias instituições de ensino, no 

Brasil e no Mundo, como a Florida State University, Kingston University, Instituto de 

Educação Superior de Brasília, entre muitas outras instituições. A área de trabalho é 

acessível tanto aos alunos quanto aos professores, em que os principais recursos 

disponíveis são: avisos/comunicados, programa do curso, calendário das aulas, 

perfis, conteúdo das aulas, material complementar, exercícios, fórum Chat, e-mail, 

home-pages pessoais e muitas outras funcionalidades. 

Escolhemos o Black Board simplesmente por ser um aplicativo já existente na 

Universidade, pois todos os alunos têm acesso e familiaridade. Mas não podemos 

deixar de citar alguns ambientes existentes, que possuem características 

semelhantes, salvas as características particulares de cada ambiente. Abaixo 

apresentamos alguns ambientes, sejam eles de uso gratuito ou que necessitem de 

licença de uso.  

• Black Board – www.blackboard.com 

• TopClass da Centrinity – www.firstclass.com 

• WebCt desenvolvido originalmente na University of British Columbia, 

Canadá – www.webct.com 
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• Aulanet desenvolvido pela Puc-Rio – www.eduweb.com.br (gratuito) 

• Manhattan Virtual Classroom – manhattan.sourceforge.net (gratuito) 

• AUC/Authenticated User Community – auc.sourceforge.net (gratuito) 

• Teleduc desenvolvido pelo Nied da Unicamp – 

teleduc.Nied.Unicamp.br (gratuito) 

 

Para o oferecimento de um curso, seja ele somente a distância ou semi-

presencial, deve-se atentar para o cumprimento de alguns componentes 

fundamentais para o sucesso do curso. Como passo inicial, é necessário que o 

docente ou a equipe que formula o curso definam a plataforma a ser utilizada. Como 

informado anteriormente, optamos pelo Black Board pela riqueza de recursos 

oferecida pelo sistema. Como segunda etapa, fazer levantamento e análise do 

material a ser utilizado no curso, buscando vídeos, áudios, animações, imagens e 

textos de apoio em repositórios específicos na Internet. As etapas pertencentes a 

esses primeiros passos de planejamento do curso devem atender os seguintes 

tópicos: 

Tabela 5: Etapas de planejamento de um curso a distância 

• Sumário 
• Objetivos 
• Tarefas 
• Material de apoio 
• Testes 
• Links 
• Referencias 
• Contato para suporte 

 

Depois de estabelecida à etapa de planejamento é preciso definir quais tipos 

de recursos serão implementados durante o curso. Diversas opções podem ser 

utilizadas no ambiente virtual de aprendizagem, dentre elas destacamos: 
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Tabela 6: Recursos para o desenvolvimento de um curso a distância 

• World Wide Web 
• Vídeo digital 
• Cd-Rom 
• Chat 
• Áudio 
• E-mail 
• Software 
• Vídeo/áudio conferência 
• TV 
• Voz 
• Material impresso 
• Fitas de áudio e vídeo 
• Outras mídias e tecnologias 

 

Quanto aos recursos utilizados durante o desenvolvimento do curso, 

apresentamos a seguir os principais recursos utilizados: 

• Chat; 

• Software; 

• E-mail; 

• Internet. 

2.5 Busca de Objetos de Aprendizagem Relacionados aos Conteúdos 

Com o material desenvolvido, partiu-se para a busca de Objetos de 

Aprendizagem, em especial na Rede Interativa Virtual de Educação (RIVED), 

relacionando os conteúdos do curso aos objetos com o propósito de motivar o aluno 

a interagir com o ambiente, ou seja, buscando a interação aluno-aluno, aluno-

professor e aluno-objeto de aprendizagem. 

As impressões dos alunos sobre os objetos de aprendizagem foram avaliadas 

por meio do fórum disponibilizado pelo Ambiente Virtual.  
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Suas percepções quanto à utilização desses objetos foram analisadas 

qualitativamente por meio do monitoramento das impressões registradas pelos 

alunos no fórum/Chat. 

Foram utilizados 25 Objetos de Aprendizagem durante a dinâmica do curso. A 

seguir apresentaremos alguns destes objetos, selecionados para utilização no 

ambiente de aprendizagem com os respectivos vínculos e seus conteúdos: 

 

I. Iniciando o estudo sobre funções: (Objeto 1 - Rived - Funções) 

Este objeto apresenta a utilização das funções no cotidiano, apresentando 

suas aplicações e estimulando o aluno a pensar onde as mesmas são 

empregadas.  

Nas situações apresentadas, os alunos podem visualizar a utilização do 

conhecimento de funções para cálculo de trajetória (Fig. 4) e na utilização 

de conhecimento espacial (Fig. 5). 

 

Figura 4: Objeto - Introdução sobre funções 
Fonte: http: //rived.proinfo.mec.gov.br/ 
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Figura 5: Objeto - Introdução sobre funções 
Fonte: http: //rived.proinfo.mec.gov.br/ 
 

II. Funções no plano cartesiano: (Objeto 2 – Rived - Funções) 

Este objeto visa trabalhar com o plano cartesiano, fazendo com que o aluno 

consiga visualizar o que acontece com uma função do primeiro grau a medida em 

que vamos inserindo os pares ordenados no plano (Fig. 6). Após alguns pontos 

inseridos no plano, o objeto questiona o aluno qual será a localização do último 

ponto, assim o aluno consegue interagir com o sistema.  
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Figura 6: Objeto – Plano cartesiano 
Fonte: http: //rived.proinfo.mec.gov.br/ 

 

III. Plano cartesiano: (Objeto 3 – Rived - Plano Cartesiano) 

Diagnosticada as dificuldades dos alunos em trabalhar com o plano 

cartesiano, sentimos a necessidade de trabalhar com este objeto que visa a 

determinação de localizações (Fig. 7), trajetórias e distâncias (Fig. 8) pela interação 

do aluno com situações-problemas que envolviam estes conteúdos: 
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Figura 7: Localização no plano cartesiano 
Fonte: http: //rived.proinfo.mec.gov.br/ 

 

 

Figura 8: Trajetória e distância no plano cartesiano 
Fonte: http: //rived.proinfo.mec.gov.br/ 
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IV. Distância entre pontos: (Objeto 4 – Rived - Plano de vôo) 

Este objeto tem a finalidade de se trabalhar questões referentes a cálculo de 

trajetórias, e através um plano de um vôo, envolve conceitos de proporção, relações 

entre valores, além de outros conceitos.  

O aluno inicialmente deverá optar pelo tipo de avião (Fig. 09) a ser escolhido, 

observando suas características, autonomia e velocidade. Devendo então traçar um 

plano de vôo (Fig. 10) que atenda às exigências propostas nas situações 

apresentadas pelo objeto. 

 

 

Figura 9: Escolha do tipo de aeronave 
Fonte: http: //rived.proinfo.mec.gov.br/ 
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Figura 10: Traçando o plano de vôo 
Fonte: http: //rived.proinfo.mec.gov.br/ 
 

V. Funções do 1º grau: (Objeto 5 – Rived - função do 1º grau) 

A proposta deste objeto (Fig. 11) é trabalhar com os alunos o emprego das 

funções (Fig. 12) do primeiro grau no cotidiano. Permitindo que o aluno consiga ver 

as relações entre a Matemática e o cotidiano que o cerca. 

O objeto traz para o aluno questões a partir de situações reais (Fig. 13) uma 

das situações apresentadas envolve um problema sobre o salário de uma secretária 

e pede para que o aluno escreva uma função que represente este salário. 

Este tipo de objeto leva o aluno a refletir e a determinar soluções para cada 

um dos casos propostos. 
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Figura 11: Emprego da função do 1º grau 
Fonte: http: //rived.proinfo.mec.gov.br/ 

 

 

Figura 12: Função do primeiro grau 
Fonte: http: //rived.proinfo.mec.gov.br/ 
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Figura 13: Situações reais de utilização de funções 
Fonte: http: //rived.proinfo.mec.gov.br/ 

 

VI. Funções: (Objeto 6 – Rived - funções) 

Dentre os objetos apresentados, este contribuiu de forma bem significativa 

para a realização do curso. Por conter vários objetos sobre funções, o mesmo 

introduz os conceitos de forma gradativa e interativa, partindo das definições iniciais 

sobre funções, passando por funções do primeiro grau, abordando situações- 

problemas. Trabalhou-se também com funções de segundo grau (Fig. 14), 

exponenciais e logarítmicas. Vale também ressaltar a importância de poder 

manipular (Fig. 15) os coeficientes de uma função, atribuindo significados a cada um 

de seus termos. 
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Figura 14: Função do segundo grau 
Fonte: http: //rived.proinfo.mec.gov.br/ 
 

 
Figura 15: Manipulação dos coeficientes 
Fonte: http: //rived.proinfo.mec.gov.br/ 
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2.6 Divulgação e Inscrição 

O conteúdo foi oferecido aos alunos como sendo um curso de extensão, sem 

nenhuma avaliação durante sua realização ou na sua conclusão, uma vez que o 

objetivo foi verificar reflexos do curso proposto no conhecimento e no desempenho 

desses alunos nas disciplinas e cursos de origem. 

O curso foi realizado nos meses de maio a julho de 2007 contando com a 

participação de alunos dos mais diversos cursos da Instituição, tais como: 

Engenharias, Automação Industrial, Administração, Ciência da Computação, 

Matemática e Economia, além da presença de professores da Instituição e de 

egressos dos cursos de Matemática e Ciência da Computação.  
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CAPÍTULO 3 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados obtidos na implantação do curso de “Fundamentos de 

Matemática” na modalidade semi-presencial (blended-learning) são apresentados e 

discutidos de acordo com itens de avaliação a seguir: 

 

3.1 - Perfil dos alunos que freqüentaram o curso; 

3.2 - Resultados da avaliação diagnóstica; 

3.3 - Avaliação do curso pelos alunos; 

3.4 - Dificuldades enfrentadas na graduação; 

3.5 - Percepções coletadas no ambiente de aprendizagem; 

3.6 - Dinâmica do curso;  

3.7 - Índice comparativo de aprovação na graduação. 

3.1 Perfil dos Alunos que Realizaram o Curso 

A seguir apresentamos os resultados obtidos pela aplicação de um 

questionário aos alunos ao final do curso de extensão em Fundamentos de 

Matemática, o qual tinha por objetivo traçar o perfil deste aluno, bem como registrar 

suas opiniões e percepções. Além disto, serviu como instrumento de avaliação do 

curso pelos alunos quanto a sua dinâmica, conteúdo e a metodologia empregada. 
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Tabela 7: Motivos para fazer o curso 

Questão 1: Motivos para fazer o Curso 

 Sim Não 

Falta de Base 70% 30% 

Curiosidade 100% 0% 

Gratuidade 80% 20% 

Ampliar conhecimentos 100% 0% 

 

Percebe-se que grande parte dos alunos assume a falta de base em 

conhecimentos de matemática básica, bem como o interesse em ampliar seus 

conhecimentos. Observa-se, ainda, a necessidade de mais cursos gratuitos de 

extensão. 

 

Tabela 8: Perfil dos alunos quanto ao sexo 

Questão 2: Sexo 

 Masculino Feminino 

Sexo 56% 44% 

 

Tabela 9: Cursos de origem dos alunos 

Questão 3: Cursos de Origem 

Matemática 4% 

Economia 50% 

Administração 11% 

Tecnologias 15% 

Engenharias 16% 

Ciências da Computação 4% 

   

Um fato a ser destacado foi a maior participação dos alunos do curso de 

Economia. Considerando que a relação de candidatos para ingresso na 
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Universidade neste curso é de 40 inscritos por vaga, um dos mais concorridos no 

vestibular da Instituição, pressupõe-se que a base de conhecimento destes fosse 

maior. No entanto, notamos que a maior procura pelo curso foi exatamente destes 

alunos, o que evidencia a necessidade e o interesse pelo conhecimento matemático. 

Vale ainda destacar que o curso de Economia representa um dos seis cursos 

gratuitos oferecidos pela Universidade Cruzeiro do Sul - UNICSUL. 

É importante destacar aqui que a expectativa inicial na elaboração de um 

curso de Fundamentos de Matemática era a de atrair os alunos do curso de 

matemática, o que não se constatou. Durante as aulas, um dos alunos do curso de 

Engenharia nos disse que ao conversar com os estudantes do curso de Matemática, 

sobre o porquê de não fazer o curso, obteve como resposta: 

"... eu já faço matemática!! Então para que preciso fazer um curso sobre 

fundamentos?... (Palavras do aluno de Matemática).” 

 

Tabela 10: Quem já fez cursos via Web. 

Questão 4: Já fez cursos via Web 

Sim Não 

10% 90% 

 

Observa-se que em sua maioria, os alunos nunca tinham feito algum curso via 

Web, mas durante a dinâmica do curso percebeu-se que os mesmos tinham 

interesse e demonstravam facilidade nas atividades propostas a distância. 

 

Tabela 11: Quanto ao acesso a Internet 

Questão 5: Acesso a Internet 

Casa Trabalho Universidade 

50% 50% 100% 

 

Como todos os alunos tinham acesso a Internet, em casa, no trabalho ou na 

Universidade, o suporte para o desenvolvimento das atividades a distância ocorreu 

naturalmente sem problemas quanto ao acesso às informações disponibilizadas. 
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Tabela 12: Motivos para falta de mais dedicação ao curso 

Questão 6: Motivos para falta de mais dedicação ao curso 

 Sim Não 

Tempo 50% 50% 

Dificuldade em acompanhar o curso 0% 100% 

Demora por parte do professor em responder dúvidas 0% 100% 

Falta de interesse 0% 100% 

 

Questionamos os alunos quanto ao envolvimento no curso e percebemos que 

o tempo é uma das principais causas pela falta de mais dedicação as atividades, 

uma vez que sem tempo não conseguem acessar a Internet e interagirem mais 

dinamicamente. 

3.2 Resultados da Avaliação Diagnóstica 

Os resultados aqui apresentados foram obtidos na realização da avaliação 

diagnóstica realizada com 100 alunos que já estavam finalizando o curso de Cálculo 

I e se submeteram à realização voluntariamente. 

A seguir são apresentadas as questões propostas e o respectivo desempenho 

dos alunos. Cada questão foi analisada sobre os aspectos: Em branco, Incorreta e 

Correta. 

Os alunos se submeteram voluntariamente à realização de uma avaliação 

diagnóstica que continha 28 questões formuladas com base nos conteúdos 

detectados no cruzamento dos planos de ensino e com base no estudo sobre Erros 

recorrentes com alunos ingressantes no ensino superior. As questões propostas 

foram apresentadas em sua maioria fechadas e algumas abertas e analisadas sobre 

os seguintes aspectos: 

• Em Branco: Questões não respondidas pelos participantes; 



 65 

• Incorretas: Questões que foram iniciadas ou respondidas de forma 

incorreta; 

• Corretas: Questão correta. 

 

Após três meses da finalização do curso, os alunos participantes foram 

convidados a realizar uma nova avaliação para detectar os impactos causados pelo 

curso nestes alunos. O conteúdo desta avaliação foi o mesmo realizado na 

avaliação diagnóstica antes do início do curso. 

A seguir apresentaremos a seqüências de resultados obtidos pelos alunos 

participantes, tanto na avaliação diagnóstica pré-curso como também a avaliação 

realizada com os alunos após o curso, aqui denominada pós-curso. 

 

Questão 1: Defina com suas palavras o conceito de função. 

Avaliação Diagnóstica

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Branco Incorretas Corretas

Pré-Curso Pós-Curso
 

Figura 16: Questão 1 - Pré-curso x Pós-curso. 
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Questão 2: Qual a diferença entre uma função identidade e uma função constante? 

Avaliação Diagnóstica
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Figura 17: Questão 2 – Pré-curso x Pós-curso. 

 

Questão 3: Identifique o coeficiente angular e linear da função f(x)= ax + b. 
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Figura 18: Questão 3 – Pré-curso x pós-curso. 
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Questão 4: Qual a função dos coeficientes de uma função do 1º grau? 

Avaliação Diagnóstica
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Figura 19: Questão 4 – Pré-curso x Pós-curso. 

 

Questão 5: Em uma função do segundo grau tipo ax2 +bx +c, Qual a função dos 

temos a, b e c? 
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Figura 20: Questão 5 – Pré-curso x Pós-curso. 
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Questão 6: Determine a equação da reta tangente da função f(x)=3x -1 para xo =2. 
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Figura 21: Questão 6 – Pré-curso x Pós-curso. 

 

Questão 7: Para quais valores de x, f(x)= x2 - 5x é contínua? 
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Figura 22: Questão 7 – Pré-curso x Pós-curso. 
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Questão 8: Em qual quadrante y é negativo e x é positivo? 

Avaliação Diagnóstica
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Figura 23: Questão 8 – Pré-curso x Pós-curso. 

 

Questão 9: Esboce os gráficos das funções f(x)=x2 e f(x)=x3. 
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Figura 24: Questão 9 – Pré-curso x Pós-curso. 
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Questão 10: Qual a função inversa de y =5x + 2? 
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Figura 25: Questão 10 – Pré-curso x Pós-curso. 

 

Questão 11: Calcule a derivada da função f(x) =x2 – 2. 
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Figura 26: Questão 11 – Pré-curso x Pós-curso. 
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Questão 12: Calcule f o g, sabendo que f(x)=x+3 e g(x)=5x+4. 
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Figura 27: Questão 12 – Pré-curso x Pós-curso. 

 

Questão 13: Classifique as funções em decrescente ou crescente: I) f(x)=(0,01)x e II) 

f(x)=5x. 
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Figura 28: Questão 13 – Pré-curso x Pós-curso. 
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Questão 14: Dada à função f(x)=Log5x, calcule f(125). 
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Figura 29: Questão 14 – Pré-curso x Pós-curso. 

 

Questão 15: Indique qual dos limites tende a zero e qual tende ao infinito. 
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Figura 30: Questão 15- Pré-curso x Pós-curso. 
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Questão 16: Qual a taxa de variação média da função f(x)= x2 +4 no intervalo [0,1]? 
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Figura 31: Questão 16 – Pré-curso x Pós-curso. 

 

Questão 17: Calcule o limite Lim v(t) =  lim 4.(t2 – 4). 
                                                      t→2              t – 2 
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Figura 32: Questão 17 – Pré-curso x Pós-curso. 
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Questão 18: Defina com suas palavras o conceito de derivada. 
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Figura 33: Questão 18 – Pré-curso x Pós-curso. 

 

Questão 19: Qual o conjunto solução da equação (x+1).(x-1)=0? 
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Figura 34: Questão 19 – Pré-curso x Pós-curso. 
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Questão 20: Calcule: - 3 + 5/4. 
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Figura 35: Questão 20 – Pré-curso x Pós-curso. 

 

Questão 21: Calcule o produto: (3/2).(5/7). 
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Figura 36: Questão 21 – Pré-curso x Pós-curso. 
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Questão 22: Determine o quociente: (6/5)/(5/4). 
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Figura 37: Questão 22 – Pré-curso x Pós-curso. 

 

Questão 23: Calcule a potência: (3/4)-2. 
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Figura 38: Questão 23 – Pré-curso x Pós-curso. 
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Questão 24: Verifique se x2 -1 =(x-1).(x+1) é uma igualdade. 

Avaliação Diagnóstica

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Branco Incorretas Corretas

Pré-Curso Pós-Curso
 

Figura 39: Questão 24 – Pré-curso x Pós-curso. 

 

Questão 25: Divida 8x4 +16x - 21 - 2x3 – x2 por 2x2 - 3 + x 
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Figura 40: Questão 25 – Pré-curso x Pós-curso. 
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Questão 26: Fatore 27x3 -8. 
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Figura 41: Questão 26 – Pré-curso x Pós-curso. 

 

Questão 27: Resolva  x – 5       .        x2      

                                  x2 + 5x        25 – 5x. 
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Figura 42: Questão 27 – Pré-curso x Pós-curso. 
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Questão 28: Determine o valor de x na desigualdade: - 24x + 10< - 4. 
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Figura 43: Questão 28 – Pré-curso x pós-curso. 

 

Ao comparar os resultados apresentados nos gráficos, o mesmo deixa 

transparecer com clareza a eficácia do método empregado durante a realização 

deste curso. 

Podemos perceber com os resultados da avaliação pré-curso que de forma 

geral os alunos apresentam sérias deficiências nas questões propostas. Os tópicos 

trabalhados durante o curso foram focados na construção de um material baseado 

nos erros cometidos e não nos conteúdos, na tentativa de uma maximização dos 

resultados de aprendizagem. 

Na elaboração da avaliação diagnóstica foi levado em conta os pré - 

requisitos necessários para cursar a disciplina, os tópicos de matemática básica 

exigidos pelo ENADE quanto aos conteúdos da educação básica e os estudos sobre 

erros com alunos ingressantes do ensino superior, buscando relação entre os erros 

cometidos pelos alunos que estivessem mais vinculados ao referencial teórico (Cury, 

2004b). Extraíram-se, então, os conteúdos comuns entre as disciplinas dos diversos 

cursos e denominamos estes como “Fundamentos de Matemática”. 
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3.3 Avaliação do Curso pelos Alunos 

Após o término do curso foi aplicado um formulário de satisfação aos alunos 

com base nos seguintes níveis: 

• Não atende: nível que não atendeu as expectativas dos alunos em 

relação ao curso; 

• Atende Parcialmente: nível que atende parcialmente as expectativas 

dos alunos em relação ao curso; 

• Atende plenamente: nível que atende as expectativas dos alunos 

quanto ao curso. 

 

Quase que na totalidade das respostas, o nível de atendimento foi bastante 

satisfatório, indicando que a proposta agradou aos alunos. Apresentamos a seguir a 

tabela sobre a avaliação do curso feita pelos alunos participantes: 

 

Tabela 13: Avaliação do curso 

Nível Não atende 
% 

Atende 
Parcialmente(%) 

Atende 
plenamente(%) 

Como o curso foi apresentado? 0 4 96 
Solucionar dúvidas dos alunos 0 0 100 
Apresentação do conteúdo 0 0 100 
Prazos 0 4 96 
Manter os alunos bem informados 0 4 96 
Interesse em ajudar o aluno 0 0 100 
Disponibilidade para atender o 
aluno 

0 0 100 

Instrutor que inspira confiança 0 0 100 
Instrutor capaz de dar respostas  0 0 100 
Considerar as opiniões dos alunos 0 0 100 
Recursos tecnológicos utilizados 0 0 100 
Metodologia 0 4 96 
Material do curso 0 4 96 
Uso do ambiente virtual 0 0 100 
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Objetos de Aprendizagem 0 0 100 
Forma de avaliação 0 0 100 
Didática do professor 0 0 100 
Clareza nas explicações 0 0 100 
Agregou conhecimento a você 0 0 100 
Refletirá positivamente na sua 
graduação? 

0 0 100 

Conteúdo trabalhado 0 0 100 
 

Após o preenchimento do formulário de avaliação do curso, os alunos foram 

questionados sobre seus interesses em participar de outros cursos semelhantes ao 

aplicado e puderam apresentar sugestões que estão distribuídas no quadro a seguir: 

 

Tabela 14: Questão sobre quem faria outro curso semelhante a este. 

Questão 8: Faria outro curso semelhante a este? 

Sim Não 

100% 0% 

Todos os alunos afirmaram que fariam outros cursos semelhantes e muitos 

até solicitaram e sugeriram alguns deles. Dentre os cursos sugeridos pelos alunos 

podemos citar a seguir alguns deles: 

• Trigonometria; 

• Estatística; 

• Matemática Financeira; 

• Álgebra; 

• Cálculo. 

Pode-se perceber, a partir da tabulação dos formulários, que houve uma 

avaliação positiva dos alunos quanto à utilização desta metodologia. 
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3.4 Dificuldades Enfrentadas na Graduação 

Quando perguntado aos alunos sobre que tipo de trabalho falta por parte da 

Universidade para melhorar o desempenho dos alunos, foram obtidas algumas 

respostas interessantes, pela coleta de opniões no fórum de discussão, as quais são 

apresentadas no quadro a seguir: 

 
� “Na graduação em muitos casos as salas com grande número de 

alunos dificulta o trabalho do professor” – aluno – Administração.  
 
 

� “Faltam cursos complementares como este, um horário dos 
professores para plantão de dúvidas e maior divisão de alunos nas 
salas para que não haja superlotação e com isso falta de tempo para 
explicações” – aluno – Engenharia. 

 
 

� “Preparar melhor os professores para lidar com alunos que vem do 
ensino médio com a base ideal que julgam que devemos ter” – aluno – 
Administração.“É preciso acompanhar o nível dos alunos e oferecer 
reforço para que melhorem as bases” – aluno – Engenharia. 

 

Quadro 2: Que trabalho falta por parte da Universidade para melhorar o 
desempenho dos alunos? 

 

Durante a realização do curso, percebemos por intermédio de depoimentos 

como os apresentados no quadro acima, que os alunos, de forma geral, têm 

consciência de suas limitações e deficiências de conteúdo, contudo percebemos 

também que estes alunos sentem falta de trabalhos diferenciados para reparar estas 

lacunas e melhorar seu rendimento na Universidade. 
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Quando questionamos os alunos sobre qual tipo de dificuldade que observavam 

no ensino de matemática dentro do seu curso de origem na sua graduação, foram 

obtidas as seguintes respostas apresentadas no quadro a seguir: 

 

� “No meu caso, não vejo muitas dificuldades, pois tenho uma boa base. O 

grande problema observado é pelo sistema de ensino adotado aqui que 

reforça o paradigma da matemática como matéria impossível”.-  aluno - 

Engenharia. 

 
� “Dentro da minha sala existem 115 alunos e o professor não consegue 

atender a todos” – aluno – Administração. 

 
� “Muitos conceitos já esquecidos ou nunca aprendidos, e muitas pessoas 

que já ficaram anos sem estudar” - aluno – Tecnologia. 

 

� “As explicações são resumidas e os professores não retomam conteúdos 

que não sabemos” – aluno – Ciência da Computação.  

 
� “Existem alguns bons professores, porém, outros parecem nem saber do 

que estão falando” – aluno – Tecnologia. 

 
� “Falta de interesse dos professores em relembrar a matemática básica” - 

aluno – Engenharia. 

 
� “Na verdade, o problema esta na falta de base em matemática, assim eu 

tenho dificuldade em quase tudo que me é apresentado” - aluno - 

Economia. 

Quadro 3: Dificuldades no ensino de matemática na graduação. 

 

Os alunos questionados com relação às dificuldades encontradas no ensino 

de Matemática dentro de seu curso de origem, nos apontam várias opiniões que 

convergem na falta de um trabalho diferenciado com os alunos que possuem 

dificuldades em sua formação básica, passando pela realidade de salas cheias e o 

questionamento a respeito das formas de se avaliar. 
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3.5 Percepções Coletadas no Ambiente de Aprendizagem do Curso 

Durante o desenvolvimento do curso, os alunos foram incentivados à 

interação por meio de discussão entre eles e de exercícios e atividades propostas 

com a utilização de objetos de aprendizagem. As discussões foram acompanhadas 

via fórum pelo professor que, além de incentivar, questionava com freqüência o 

desenvolvimento do curso, também via fórum. 

Quando lançado no fórum, se o curso modificou algo na sua forma de 

enxergar a matemática e como, obtiveram-se as seguintes respostas: 

 

� “Sim. Pois o professor passou exemplos e exercícios para fixar a 

aprendizagem e se ficássemos com alguma dúvida, ele se 

prontificava a explicar até aprendermos o que ele estava passando” 

- aluno –Engenharia. 

 

� “Me deu uma visão melhor, pois agora quando vejo um exercício já 

não me espanto e até dá pra imaginar as coisas acontecendo”.- 

aluno – Administração.  

 

� “Modificou muito já que consegui compreender coisas que antes 

pareciam bicho de 7 cabeças”. Aprendi na prática a enxergar uma 

lógica na matemática, hoje consigo através de um problema 

visualizar uma fórmula para resolvê-lo.”- aluno – Tecnologia”. 

 

Quadro 4:Modificação na forma de enxergar matemática após o curso. 

 

Os alunos indicaram, por intermédio de depoimentos coletados no fórum de 

discussão, que o curso modificou sua forma de enxergar a Matemática. Acreditaram 

que o curso não tenha resolvido todos os seus problemas de falta de base, mas sim 

ajudado a refletir a respeito, fazendo com que se preocupassem em conseguir 
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compreender ao invés de mecanizar processos. Quando questionamos os alunos 

acerca de suas opiniões sobre o curso, obtivemos as seguintes respostas: 

� “Muito! Pois se não fosse este curso certamente estaria com duas 
dependências (Matemática e Economia)” - Aluno –Administração. 

 
� “Este curso é essencial para corrigir algumas falhas no ensino, é 

como um “remédio” para curar a “doença” do ensino falho.”- aluno – 
Economia. 

 
�  “Agora consigo enxergar as coisas, percebo que a matemática na 

verdade expressa situações e não é um conjunto de fórmulas para 
isso e para aquilo como meus professores sempre fizeram e o 
fazem” - aluno – Engenharia. 

 
� “Ótimo, deveríamos ter cursos assim com maior freqüência” - aluno 

–Tecnologia. 
 
� “Achei o curso muito proveitoso, aprendi coisas novas, mas 

principalmente revi muitas coisas que já tinha esquecido” - aluno –
Ciências da Computação.  

 
� “Muito bom, pois as aulas são debatidas e os materiais são 

realmente didáticos e interativos. E o grande número de exercícios 
é ótimo para treinar.” - aluno – Administração. 

 
�  “Muito importante, pois complementa o ensino dos alunos e 

aprimora o conhecimento dos alunos já formados” - aluno – 
Matemática. 

 
� “Sim, porque auxilia no curso da graduação. Pois aqui aprendemos 

a resolver passo-a-passo melhorando nosso entendimento” – aluno 
– Tecnologia. 

 
� “A proximidade que temos com o professor durante este curso me 

fez evoluir muito em matemática, pois agora consigo assimilar 
conceitos e compreender situações que até então para mim eram 
totalmente impossíveis” – aluno – Tecnologia. 

 

Quadro 5: Opiniões sobre o curso 

Coletamos e apresentamos acima depoimentos a respeito da satisfação dos 

alunos quanto ao curso. Percebeu-se uma grande quantidade de elogios à 

metodologia empregada, e principalmente, à demonstração da utilização de cada um 

dos conteúdos pela da utilização de contra-exemplos.  



 86 

3.6 Dinâmica do Curso 

No caso do estudo de funções do primeiro grau, houve uma preocupação 

sobre o que os alunos tinham como concepção de função. Logo no topo da página 

inicial (Fig. 44) foi disponibilizada uma apresentação denominada “pré–requisitos” 

para o estudo de funções, em que se trabalhou inicialmente o conceito e a aplicação 

de funções por meio de uma breve introdução teórica e da utilização de objetos de 

aprendizagem, buscando a interação e o oferecimento de conhecimentos prévios 

sobre o assunto.  

 

Figura 44: Apresentação do material do curso 

 

Após o desenvolvimento desta metodologia, o aluno foi incentivado a 

continuar a leitura do material teórico disponível, com exemplos e aplicações sobre o 

conteúdo de funções do primeiro grau. Por meio da disponibilização de objetos de 

aprendizagem foi permitido ao aluno a manipulação do coeficiente angular e linear e 

a sua verificação gráfica, conforme ilustrado na figura 45. 
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Observou-se que o aluno, ao manipular os objetos de aprendizagem, 

especificamente com os valores atribuídos aos coeficientes, conseguia visualizar 

facilmente as conseqüências e, por fim, entender o significado de cada um dos 

coeficientes na prática. Percebeu-se, posteriormente, quando apresentada uma 

função no quadro-negro exigindo do aluno um nível de conhecimento mais técnico, 

que a obtenção desses parâmetros ocorria de forma natural e com maior êxito. 

 

Figura 45: Objeto de aprendizagem de uma função do primeiro grau.  

 

Na evolução do percurso dentro do ambiente Virtual foram disponibilizados 

links de “Exercícios Propostos”, que ao serem clicados abriam automaticamente 

listas de exercícios a serem entregues, bem como exercícios elaborados para serem 

resolvidos no próprio ambiente, além da disponibilização da resolução de exercícios 

propostos, como pode ser visto na figura 46. 
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Figura 46: Apresentação de atividades propostas com a visualização de sua 
resolução 

 

Resumidamente, dentro do ambiente virtual de aprendizagem, o aluno teve 

acesso permanente ao material desenvolvido, sempre de forma interativa e 

potencializadora de conhecimentos prévios para fortalecer suas possibilidades de 

auto-aprendizagem. 

Percebemos, durante a realização do curso, que os alunos tinham 

consciência de suas dificuldades em conteúdos da Matemática básica, devido às 

lacunas de conhecimento em sua formação. Mas mostravam interesse em entender 

e manipular os tópicos abordados dentro do ambiente virtual de aprendizado. Um 

indicativo deste fato foi a freqüência de acesso dos participantes dentro do 

ambiente, que foi superior a um acesso por dia por participante. Para se ter uma 

idéia dos números de acesso durante a primeira semana de curso cada aluno 

acessou em média 8 vezes por dia as áreas do ambiente.  
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Algumas observações dos alunos apresentadas em seus diálogos por meio 

do fórum, quanto ao interesse e à expectativa dos mesmos na realização do curso 

são apresentadas a seguir: 

• “Tentar buscar bases que não obtive no ensino fundamental e nem no 

médio” – aluno – Tecnologia. 

 
• “Aprender os fundamentos de matemática que não me foram 

apresentados na escola pública onde estudei.” – aluno – Tecnologia. 

 
• “Superar a dificuldade em entender as funções e melhorar meu 

desempenho e conseqüentemente a minha nota nas matérias de 

exatas”.- aluno – Engenharia. 

 
• “Aprender e entender os fundamentos (definições, aplicações, 

cálculos, ...) da matemática” – aluno – Engenharia.  

 

• “Melhorar o meu conhecimento sobre aplicações de funções. E 

aprender para que serve e como se faz limite derivadas entre outros 

conteúdos do cálculo, pois eu passei pela matéria cálculo mas sinto 

como se não tivesse aprendido nada durante os três anos de curso” – 

aluno – Matemática. 

 

• “Com este curso pretendo rever alguns tópicos já estudados e 

aprender alguns outros ainda não vistos, com isso vou ter um 

semestre mais tranqüilo” – aluno – Matemática. 

Quadro 6: Expectativa dos alunos quanto à realização do curso. 

 

Os alunos demonstraram muitas expectativas quanto à realização do curso, 

dentre elas percebemos a necessidade que os alunos tinham em entender os 

conceitos e suas aplicações, recuperar e aprender conteúdos da educação básica. 

Todas estas informações serviram para nortear nosso curso, visando atender da 

melhor forma possível, os anseios destes alunos. 
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Quando perguntado aos alunos quanto ao uso dos objetos de aprendizagem 

e do ambiente virtual durante o desenvolvimento do curso, foram obtidas as 

seguintes respostas, que são apresentadas a seguir: 

• “Sem exagero é possível dizer que pra mim só foi possível entender o 

que cada membro da função significa com o auxílio dos objetos de 

aprendizagem. Após ter conhecido o método tive duas reações: fiquei 

contente com o resultado, mas também decepcionado em perceber que 

não há interesse dos professores em usá-lo como ferramenta para 

lecionar.” – aluno – Tecnologia. 

 
•  “Super úteis, pois fica muito mais fácil aprender visualizando, ou seja, 

na prática, do que somente na teoria.” – aluno – Administração. 

•  “Gostei muito do método adotado para as aulas de matemática, pois 

facilita o aprendizado.” – aluno – Engenharia. 

 
• “O aprendizado com este tipo de aula realmente acontece, diferente do 

meu professor que usa o Black Board como uma pasta de xerox” – 

aluno – Engenharia. 

 
• “Eu passei pelo curso de cálculo, mas não me pergunte nada, pois 

nunca entendi sempre aprendi por repetição graças a aquelas listas de 

exercícios. E quando caia um que não se tinha um modelo no caderno 

ninguém fazia.” – aluno – Matemática. 

 
• “Eu tenho público para fazer este curso, a turma de economia, tenho 

certeza que fariam em peso e não seriam só alunos de primeiro ano.” –  

professor – Economia. 

Quadro 7: Impressões dos alunos quanto ao uso do ambiente e dos objetos de 
aprendizagem 

 

Como se tratava de uma experiência diferenciada quanto ao uso de objetos 

de aprendizagem e ambientes virtuais para a realização de um curso de 

Fundamentos de Matemática, percebemos um grande envolvimento dos alunos nas 
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atividades solicitadas. Percebemos que os alunos se sentiam bem visualizando por 

meio dos objetos, as modificações ocorridas durante a manipulação de uma função, 

por exemplo. Foi notada também certa crítica por parte dos alunos a respeito da não 

utilização do ambiente virtual por parte dos professores na Universidade.  

Cury (2004) aponta como uma das explicações para falta de conexão dos 

conteúdos e suas aplicações os alunos estarem acostumados a receber listas de 

exercícios com padrões semelhantes na resolução de exercícios. Podemos 

constatar com base nos depoimentos apresentados, que esta prática é verdadeira e 

também negativa no ponto de vista dos alunos. 

3.7 Índice Comparativo de Aprovação na Graduação 

Visando analisar a contribuição desse curso no desempenho dos alunos em 

seus cursos de origem, especificamente aquelas disciplinas com conteúdos 

vinculados ao curso b-learning proposto, verificou-se o índice de aprovação dos 

alunos que freqüentaram o curso comparativamente com os colegas de suas turmas 

que não o freqüentaram.  

Dos 63 alunos que freqüentaram o curso “Fundamentos de Matemática” 

apenas um aluno não obteve aprovação na disciplina regular de “matemática” que 

estava freqüentando na graduação, ou seja, 98% dos alunos que fizeram este curso 

foram aprovados nas disciplinas de origem na graduação. O índice de reprovação da 

turma do único aluno que freqüentou o curso e que não obteve aprovação na 

disciplina em questão foi de 71%. 

O índice médio de reprovação das turmas dos alunos que freqüentaram o 

curso nas disciplinas de origem na graduação foi de 34% para os da área de exatas 

e 15% para a área de humanas (administração e economia).  

É importante destacar que os alunos da graduação, caso não obtenham 

média de aprovação na primeira composição das notas, contam com a possibilidade 

de se utilizar exame adicional para obtenção de nova média para aprovação. 
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CONCLUSÃO 

Os resultados apresentados no comparativo entre as duas avaliações, deixam 

transparecer com clareza a eficácia do método empregado neste curso, o que nos 

leva a intensificar esforços na busca por alternativas de ensino para melhorar o 

desempenho de nossos estudantes. 

Com base em depoimentos de professores e alunos que freqüentaram o 

curso, uma avaliação positiva do método adotado, sugerindo que a proposta pode 

ser utilizada como uma prática na Instituição em substituição aos métodos de 

retomada de conteúdo por meio de cursos de nivelamento, freqüentemente 

oferecidos aos ingressantes. Ressalta-se, ainda, que foi possível perceber um maior 

envolvimento dos alunos e a importância dos Objetos de Aprendizagem como uma 

estratégia adicional de ensino, que facilita a compreensão e aprendizado de 

conceitos. Paralelamente, o Ambiente Virtual de Aprendizagem mostrou-se como 

uma ferramenta efetiva de interação e interlocução entre os participantes, permitindo 

mais interação entre o professor e o aluno e entre os alunos e os Objetos de 

Aprendizagem.  

A perspectiva de implantação de diversos cursos semipresenciais, na mesma 

linha que o apresentado neste trabalho, com a participação efetiva de pós-

graduandos de disciplinas de estágio supervisionado de docência, pode contribuir de 

forma significativa para a diminuição das altas taxas de reprovação e evasão em 

disciplinas das áreas de exatas no ensino superior. 

A validade do presente trabalho recai no fato de ser um exemplo que pode 

provocar debates sobre vários aspectos que se tornaram objetos de investigação na 

Educação Matemática. Por exemplo, há o aspecto avaliação, tanto se fala e se 

escreve sobre avaliar a evolução do aluno, como fazer isso em um Ambiente Virtual 

de Aprendizagem? Como trabalhar as concepções dos alunos? Estas e outras 

questões merecem um aprofundamento e por isso deixamos em aberto para que 

outras pesquisas contemplem estes tópicos. Queremos ainda destacar que este 

trabalho é um relato de experiência, portanto tem suas limitações e merece ser mais 

bem discutido em futuras pesquisas. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 – AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA PRÉ-CURSO E PÓS-CURSO 
 

UUNNIICCSSUULL  ––UUnniivveerrssiiddaaddee  CCrruuzzeeiirroo  ddoo  SSuull  
Avaliação Diagnóstica – Fundamentos de Matemática.  

Data: __ /__ /____ 
 

Nome:_____________________________Curso_________ 
 
 

1. Defina com suas palavras o conceito de função. 
 
 
 

2. Qual a diferença entre uma função identidade e uma função constante? 
 
(   ) A função identidade é a função f(x) = x.  
A função constante é a função onde a imagem é a mesma seja qual for o valor 
de x. 

 
(   ) A função constante é a função f(x) = x.  
A função identidade é a função onde a imagem é a mesma seja qual for o valor 
de x. 

 
 
 

3. Identifique o coeficiente linear e o coeficiente angular da função f(x) = ax + b 
 

(   ) a é o angular e b o linear.    (   ) b é o angular e a o angular. 
 
 
 

4. Qual a função do coeficiente angular e do coeficiente linear na 
função?Assinale: 

 
(   ) O coeficiente angular é responsável pela inclinação da reta.E o coeficiente 
linear tem o papel de translação vertical do gráfico. 

 
(   ) O coeficiente linear é responsável pela inclinação da reta.E o coeficiente 
angular tem o papel de translação vertical do gráfico. 
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5. Em uma função do segundo grau do tipo  y = ax2 + bx + c.Qual a função de 
cada um dos termos(a, b e c)? 

 
 
 

6. Determine a equação da reta tangente da função f(x) = 3x – 1 para xo=2. 
 
7. Para quais valores de x, f(x)= x2 – 5x é contínua? 

 
 

 
8. Assinale em qual dos quadrantes y é negativo e x é positivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
9. Identifique cada gráfico que represente as funções x2 e x3 

 

 

 
 

 

 

a. f(x) = ______                                          f(x) = ______ 
 

 
10. Qual inversa da função y =5x + 2? 

 
 
 
 
 

11. Calcule a derivada da função f(x)= x2 – x. 
 
 
 

12. Calcule f o g , sabendo que f(x)= x + 3 e g(x) = 5x + 4 
 
 
 
 

13. Classifique as funções em decrescente e crescente. 
a. f(x) = (0,01)x                                                                               b)  y = 5x 

 

 

 

III

III IV
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14. Dada a função f(x) = log 5 x.Calcule f (125)  
 
 
 
 
 

15. Em qual dos casos a seguir teremos um limite tendendo a zero, e em que 
caso um limite tende ao infinito? Classifique:  

 
(               ) Lim  (1/ 2x)   (               ) Lim  2 x 

                          x → ∝                                               x → ∝ 
 
 

  
 

16. Qual a taxa de variação média da função f(x) = x2 + 4 no intervalo [0 , 1] ? 
 
 
 
 

17. Calcule o limite:   lim v (t ) =  lim 4 . (t2 – 4)  
                                            t→2                     t – 2          
 
 
 
 

18. Defina com suas palavras o conceito de derivada. 
 
 
 

19.  Qual o conjunto solução da equação (x + 1). (x – 1) = 0. 
 
 
 

 
20. Calcule: - 3 + 5/4. 

 
 
 

21. Calcule o produto: (3/2).(5/7) 
 
 
 

22. Determine o quociente: (6/5) / (5/4). 
 
 
 

23. Calcule a potência: (3/4) –2 
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24. Verifique se x2 –1 = (x - 1). (x + 1) é uma igualdade. 
 
 
 
25. Divida 8x4 + 16x – 21 – 2x3 – x2 por 2x2 – 3 + x. 
 
 
 
26. Fatore: 27x3 – 8. 
 
 
 
27. Resolva:    x – 5   .       x2 ____        
                      x2 + 5x      25 – 5x 
 
 

 
 

28.Determine o valor de x na desigualdade: -24x + 10 < - 4. 
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ANEXO 2 – PESQUISA COM OS ALUNOS PARTICIPANTES 

 

UUNNIICCSSUULL  ––  CCUURRSSOO  DDEE  FFUUNNDDAAMMEENNTTOOSS  DDEE  
MMAATTEEMMÁÁTTIICCAA  

Pesquisa final de curso 

Sexo M(    ) F(    )  

Idade -20(    ) 21- 30(     ) 30-(    ) 

Já fez cursos via Web S (    ) N(    )  

Possui computador S(    ) N(    )  

Possui Internet Casa(     ) Trabalho(     ) Faculdade(    ) 

 

    

Motivos para fazer o Curso 

Falta de Base S(    ) N(     )  

Curiosidade S(    ) N(     )  

Gratuidade S(    ) N(     )  

Ampliar conhecimentos S(    ) N(     )  

 

    

Motivos para falta de mais dedicação ao curso 

Tempo S(    ) N(     )  

Dificuldade para acessar a 

internet 

S(    ) N(     )  

Dificuldade para acompanhar o 

curso 

S(    ) N(     )  

Demora por parte do professor 

em responder dúvidas 

S(    ) N(     )  

Falta de interesse S(    ) N(     )  

    

    

Avaliação do curso ( 1-2-3) 

O curso foi como prometido 1 2 3 

Solucionar dúvidas dos alunos 1 2 3 

Forma de apresentação do 

conteúdo 

1 2 3 

Prazos 1 2 3 

Manter os alunos bem 

informados 

1 2 3 

Demonstrar interesse em ajudar 

o aluno 

1 2 3 

Disponibilidade para atender o 

aluno 

1 2 3 

Instrutores que inspiram 

confiança 

1 2 3 

Instrutor capaz de dar respostas 

aos alunos 

1 2 3 

Levar em consideração as 1 2 3 
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opiniões dos alunos 

Recursos tecnológicos utilizados 1 2 3 

Metodologia empregada 1 2 3 

Material desenvolvido 1 2 3 

Uso de ambientes virtuais 

(BlackBoard) 

1 2 3 

Objetos de aprendizagem 1 2 3 

Forma de avaliação 1 2 3 

Didática do professor 1 2 3 

Clareza nas explicações 1 2 3 

Agregou conhecimentos a você 1 2 3 

Refletirá  positivamente na sua 

graduação 

1 2 3 

Conteúdo apresentado 1 2 3 

    

    

 

*Faria que outro curso como este?                  S(    )                     N(     ) 

*O que você modificaria na estrutura do curso? 

 

 

 

*Que curso você tem interesse em fazer? 

 

 

*O que desagradou você neste curso? 

 

 

 

* Que sugestões você pode nos dar? 

 

 

 

 

* Que tipo de trabalho falta por parte da universidade para melhorar o desempenho dos 

alunos na sua visão? 
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ANEXO 3 – PROGRAMA DO CURSO – DIVULGAÇÃO E INSCRIÇÃO 
 

 
 
 
 

Universidade Cruzeiro do Sul – UNICSUL 
 

 
 

Programa do Curso  
 

CONTEÚDO DO CURSO: 
 

� FUNÇÃO POLINOMIAL DO 1º GRAU 
� FUNÇÃO POLINOMIAL DO 2º GRAU 
� FUNÇÃO PAR E FUNÇÃO IMPAR 
� FUNÇÃO INVERSA 
� FUNÇÃO COMPOSTA 
� FUNÇÃO MODULAR 
� FUNÇÃO EXPONENCIAL 
� FUNÇÃO LOGARÍTMICA 
� NOÇÕES DE LIMITES 
� APLICANDO O CONCEITO DE LIMITE 
� TAXA DE VARIAÇÃO MÉDIA 
� DERIVADAS 

 
METODOLOGIA: 
 

� AULA EXPOSITIVA 
� USO DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM 
� EXERCÍCIOS TEÓRICOS E DE APLICAÇÃO 
� UTILIZAÇÃO DO BLACK-BOARD 
� AULAS SEMIPRESENCIAIS. 

 
Carga horária: 60 h 
 
Inscrição: www.unicsul.br/pos 
 
Horário: Pré-aula da 17:30 às 19h. 
 
 


