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Os grupos criados em 2010 deverão manter, no preenchimento do formulário, as atividades
definidas na proposta que encaminharam a SESU/MEC por ocasião do referido Edital.

1. IDENTIFICAÇÃO

1.1. Instituição de Ensino Superior: Universidade Federal do Espírito Santo
1.2. Grupo: PET - Matemática
1.3. Home Page do Grupo: http://www.cce.ufes.br/petmat
1.4. Data da Criação do Grupo: 1991
1.5. Natureza do Grupo: 

(X) Curso de graduação: Matemática  
(   ) Multi/Inter-disciplinar
(   ) Área do Conhecimento
(   ) Institucional

1.6. Nome do (a)Tutor (a):  Rosa Elvira Quispe Ccoyllo
1.7. e-mail do (a)Tutor (a):  re94@yahoo.com
1.8. Titulação e área: Doutor em Ciências – Matemática Pura
1.9. Data de ingresso do (a) Tutor (a) (mês/ano): Junho/2013

2. ORIENTAÇÕES GERAIS

Observar atentamente as diretrizes abaixo, tomando-as como orientação para a elaboração e
redação do presente planejamento, de forma a evidenciar e retratar com clareza as atividades do
grupo e do tutor quanto ao atendimento dos objetivos do Programa:

• O programa tem como objetivo, entre outros, a formulação de novas estratégias de desenvolvimento e
modernização do ensino superior no país, contribuindo para a redução da evasão escolar. As atividades
do grupo devem ser orientadas pelo princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.
Desta forma, devem necessariamente contemplar, ao menos, todas estas três áreas da formação
acadêmica, de forma equilibrada, contribuindo para a reflexão e autonomia intelectual do estudante; 

• Quanto às atividades de Ensino, além do alinhamento com o Projeto Político Pedagógico Institucional,
recomenda-se que as mesmas aprimorem a formação voltada ao processo ensino-aprendizagem, bem
como busquem inovações metodológicas; 



• Quanto às atividades de Extensão, recomenda-se que as mesmas aprimorem a formação voltada às
demandas da sociedade, do contexto profissional e da responsabilidade social. Neste contexto, cabe
lembrar que o assistencialismo não se caracteriza como atividade de Extensão;

• Quanto às atividades de Pesquisa, recomenda-se que as mesmas aprimorem a formação voltada à
reflexão sobre prioridades de pesquisa, aos métodos e metodologias de produção de conhecimento
novo e análise crítica dos resultados; 

• Sugere-se que tais atividades de Ensino, de Extensão e de Pesquisa sejam devidamente registradas
nas instâncias específicas no âmbito da IES;

• O modelo adotado pelo Programa prevê atividades de natureza coletiva e interdisciplinar. Logo, o grupo
deve atentar para a formação voltada para o trabalho em equipe, cuidando para o não excesso de
atividades de caráter individual. Quanto à interdisciplinaridade, as atividades devem contemplar ampla
abrangência de temas no contexto de atuação do grupo; 

• Entre os objetivos do Programa estão a contribuição para a elevação da qualidade da formação
acadêmica dos alunos de graduação, tendo como estratégia o efeito multiplicador do petiano sobre os
seus colegas estudantes da IES, principalmente aqueles do primeiro ano de graduação;

• Quanto às estratégias para a formação diferenciada e qualificada dos estudantes estão o estímulo ao
espírito crítico, a atuação profissional pautada pela cidadania e pela função social da educação superior
bem como o estímulo da formação de profissionais e docentes de elevada qualificação técnica,
científica, tecnológica e acadêmica.

3. ATIVIDADES PROPOSTAS

No planejamento geral das atividades considerar:
A. A descrição da atividade em si; quais os objetivos da mesma; como a atividade será

realizada.
B. Quais os mecanismos de avaliação.
C. Quais os resultados que se espera com a atividade:

o Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a
Educação, para a sociedade, meios para a socialização dos resultados,
publicações etc.

o Resultados esperados na formação dos petianos: habilidades, competências,
conhecimentos, saberes, reflexões instaladas etc.

Observação: Para cada uma das atividades, a descrição dos seus itens A, B e C deverá ser realizada
em até mil palavras.

3.1. Atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão 

 

1 – Jornada de   Minicursos  

Alguns problemas que se apresentam na maioria de alunos que cursam disciplinas de Matemática é a
falta de preparo em fundamentos de matemática elementar, desconhecimento da linguagem natural de
matemática, a lógica matemática, e a falta de treinamento do uso de raciocínio lógico dedutivo que lhes
será cobrado nas provas de disciplinas de matemática. Esses problemas se tornam visíveis ao analisar
edições anteriores do Vest-UFES onde se percebe que uma considerável parte dos alunos que cursam
engenharias, física, matemática, estatística, etc. obtiveram para sua aprovação, notas bem abaixo dos
padrões na prova discursiva de matemática. 
 Estas deficiências são resultado da má qualidade da formação matemática com que muitos alunos
chegam  à  Universidade  com  deficiências  que  podem  ser  superadas  pelos  alunos  ao  adquirir
conhecimentos de forma complementar ou inserida na teoria recebida em sala de aula nas disciplinas
de matemática, caso contrário estas deficiências podem acarretar reprovações sucessivas por parte do
aluno nestas mesmas disciplinas. Logo o conhecimento e preparo prévio em teoria fundamental de
matemática levaria a uma rápida e melhor compreensão de posteriores tópicos de teoria abstrata e
aplicações de matemática.
Na busca por soluções nasce a proposta do Programa de Educação Tutorial em Matemática (PET-
Matemática) de promover, na esfera de suas atividades de ensino, pesquisa e extensão, a Jornada de
Minicursos, atividade que tem como um dos seus objetivos melhorar o rendimento acadêmico desses
futuros  profissionais,  a  partir  do  reforço  em  matérias  elementares  necessários  para  o  melhor



aprendizado de Matemática, e acrescentar conhecimentos aos próprios  alunos integrantes do PET
que apresentaram temas, pois se sabe que a melhor maneira de aprender algo é estar em contato com
a experiência e/ou atividade prática de ensinar. 
E para isso serão ministrados minicursos de temas diferenciados, oscilando entre teoria e aplicações
de matemática elementar, temas que deveriam ser apresentado no Ensino Médio e não o é; além de
temas que possam contemplar assuntos não vistos nas disciplinas da graduação, e que não puderam
ser apresentadas devido ao pouco tempo disponível para a disciplina.
Também serão apresentadas ferramentas computacionais tais como: LATEX e GeoGebra que tem
grande importância no aprendizado e desenvolvimento da Matemática.
Se a experiência mostrar-se interessante, o projeto pretende repetir-se semestralmente e, em médio
prazo, contribuir para aquisição de conhecimentos matemáticos que consideramos fundamentais para
alunos do Curso de Matemática e afins. 

O Projeto consiste na elaboração e execução de minicursos sobre temas relativos às disciplinas do
Departamento de Matemática em nível  básico e ferramentas computacionais.  Os minicursos serão
ministrados pelos bolsistas do Grupo PET-Matemática da UFES, contando com a colaboração de ex
petianos, de professores do Departamento de Matemática e de áreas afins, tudo sob a coordenação da
tutora Prof.ª Rosa Elvira Quispe Ccoyllo. 

Estes minicursos serão apresentados durante o semestre 2013/2,que está finalizando em março de
2014 e continuará no restante do ano. Estes são distribuídos ao longo de cada período., e terá duração
de dois dias e duas horas diárias por minicurso, podendo ser estendido para três dias, se necessário,
com mesma carga horária diária.
Eles serão destinados inicialmente a alunos que cursam disciplinas do Departamento de Matemática.
Cada minicurso será elaborado e executado por grupos de três ou quatro petianos cada, onde os
temas de cada minicurso serão escolhidos por cada grupo, de acordo com as necessidades do período
em que forem apresentados.

Minicursos que estão sendo apresentados:
1. Fundamentos Básicos da Lógica Matemática.
2. Resolução de Problemas- técnicas de resolução de problemas Matemáticos.
3. Noções de Matemática Financeira.
4. Introdução ao processador de textos LATEX.
5. Introdução ao Geogebra.

2   – 4  a     Semana     do     Pré-Calouro  

O vestibular para a Matemática na UFES ocorre de maneira especial e diferente dos demais cursos da
Universidade.  O candidato que opta pelo curso de Matemática passa pelo chamado Processo Seletivo
Estendido, ou seja, o candidato faz o ENEM e a prova de redação como 1ª etapa do processo.  Os 150
melhores classificados passam para a 2ª fase do processo seletivo, que consiste de um semestre de
aulas e avaliações nas disciplinas Matemática Básica I e Matemática Básica II.  Os 50 alunos melhor
classificados nessa 2ª etapa final, que obtenham no mínimo 5,0 pontos de média e 75% de freqüência
em cada disciplina, são aprovados no Processo Seletivo Estendido e entram no curso de Matemática.
A idéia da Semana do Pré-Calouro surgiu devido a uma necessidade comum sentida pelos próprios
bolsistas do PET Matemática que, enquanto pré-calouros, não tinham uma clara visão do que é o
curso de Matemática nem tão pouco da própria Matemática em si.  Fora isso, os pré-calouros, como
são chamados os alunos na 2ª fase do processo seletivo, ficavam desorientados também em relação à
estrutura física da UFES. Outra motivação importante do evento é diminuir o eminente número de
alunos que desistem do processo seletivo estendido, boa parte antes mesmo da metade do semestre
letivo.  É nesse espírito de motivação e engajamento que o Grupo PET-Matemática tenta contribuir
para melhorar o curso de Matemática.
A Semana do Pré-Calouro, baseado no tripé ensino-pesquisa-extensão, visando, além de recepcionar
os alunos do processo seletivo estendido do curso de Matemática da UFES, motivá-los a continuar no
curso. Para isso, são ministradas pelos bolsistas do PET palestras expositivas mostrando o panorama
geral do curso e da área de Matemática enquanto atividade profissional, e também palestras que
abordam tópicos de Matemática em nível elementar.  
Do ponto de vista dos bolsistas do PET, a semana será um espaço importante para uma pesquisa



conjunta, envolvendo todos os petianos, sobre o perfil dos candidatos ao curso de matemática e sobre
o que eles pensam e esperam do curso. Sob supervisão do Tutor, os alunos vão rever o questionário
elaborado no ano passado, coletar os dados e posteriormente analisá-los, gerando um trabalho a ser
apresentado à comunidade. Por motivos óbvios, tanto o Colegiado do Curso de Matemática bem como
todo o corpo docente do Departamento de Matemática têm grande interesse nos resultados dessa
pesquisa.
Apesar do nome, devido à sua natureza, a Semana do Pré Calouro será realizada nos três dias da
semana nos quais os alunos do processo estendido têm aulas. No primeiro dia será distribuído o
questionário aos pré-calouros, que tem por objetivo coletar dados sobre o que eles pensam e esperam
do curso. Nesse mesmo dia, serão ministradas as palestras sobre o curso de Matemática da UFES,
com apresentação do Coordenador do Curso de Matemática, e da área profissional de Matemática. No
segundo e terceiro dia serão ministradas as palestras abordando assuntos de Matemática, em um nível
apropriado para egressos do ensino médio.
Com essa atividade, o PET Matemática cumpre vários de seus papéis: contribui com a melhora do
curso ao qual está vinculado, propicia aos alunos bolsistas o desenvolvimento de competências em
articulação e planejamento, envolve e integra os alunos bolsistas do grupo com os demais alunos de
graduação, além de promover o próprio Programa PET e suas demais atividades.
No ano de 2013 a semana do pré-calouro foi organizado pelo PET-Matemática em conjunto com o
CAMAT, Centro Acadêmico dos estudantes de Matemática da UFES, o evento  teve ótima aceitação
pelos alunos do primeiro semestre do curso de matemática. Além disso, depois que entraram no curso,
vários alunos procuraram o Grupo mostrando interesse em fazer parte dele.
As atividades deverão acontecer na sala 32 do IC1, imediatamente após o encerramento das aulas do
curso.

3   – 10  a   Semana     do     Calouro  

Esta  também  é  uma atividade tradicional e de sucesso do Grupo, envolvendo todos os seus
integrantes, a qual deverá ser realizado pela décima vez, a Semana do Calouro de Matemática.  Para
esta semana serão programadas palestras e mesas-redondas com a participação de todos os bolsistas
do PET, Tutor, demais alunos da Matemática e professores, incluindo a Coordenação do Curso.
Haverá a distribuição do Manual do Aluno do Curso de Matemática, um manual elaborado e produzido
pelos alunos do PET para apresentar aos alunos ingressantes no curso de Matemática as informações
necessárias para o melhor aproveitamento do período universitário.
A atividade visa integração dos calouros com os professores do Departamento de Matemática e
demais alunos do curso, bem como a integração com o ambiente universitário além de divulgação das
atividades do PET Matemática.

4 – Seminários Abertos de Matemática/ Colóquio dos Alunos

Os Seminários abertos são realizados desde 2002 pelo Grupo em conjunto com o Programa de Pós
Graduação  em  Matemática  da  UFES  (PPGMAT),  nos  quais  Professores  da  UFES  ou  de  outras
instituições, e integrantes do grupo PET apresentam palestras de divulgação do seu trabalho, ou sobre
temas de interesse geral. 

Em 2013 foi criada uma nova proposta, O Colóquio dos Alunos, onde as palestras sobre Matemática
seriam proferidas por alunos para alunos, tornando mais estimulante e prazeroso o aprendizado de
Matemática em todos os níveis.

O Ciclo de Seminários abertos/ Colóquio dos Alunos tem como público alvo os alunos dos cursos em
Matemática e áreas afins e como objetivo aprimorar o raciocínio lógico-matemático, a leitura criteriosa
e a compreensão de textos matemáticos de maneira autônoma; promover a interdisciplinaridade e a
apresentação de áreas de pesquisa da matemática e de áreas afins e congregar alunos interessados
em aprender mais matemática.

Esses seminários proporcionam aos integrantes do grupo, demais alunos do curso de Matemática e a
todos os integrantes da comunidade acadêmica o contato com diversas áreas de pesquisa e com
professores envolvidos em essas áreas, alem da oportunidade de desenvolver suas habilidades de
pesquisa e de apresentação de palestras e seminários. Com isso promovem também a melhoria do
curso de graduação em Matemática e a integração dos petianos com o Programa de Pós-graduação.



O Colóquio dos alunos será coordenado pelos professores do Departamento de Matemática Fábio
Júlio da Silva Valentim, Fábio Corrêa de Castro e Magno Branco Alves. A ideia dos coordenadores é
que cada aluno envolvido no projeto leia ao menos um artigo científico, escolhido pelo aluno com aval
dos coordenadores, trabalhe nesse artigo durante o tempo necessário, tendo encontros periódicos com
os coordenadores para sanar dúvidas e ao sentirem-se seguros, apresentem os resultados para a
comunidade acadêmica. Isso traz ao aluno envolvimento com a Matemática, desperta seu desejo por
pesquisa e mantém acessa sua paixão pelo assunto, o que nem sempre é possível em sala de aula. 

Os integrantes do grupo participam cuidando da divulgação entre os alunos do curso de Matemática, 
apresentando e assistindo as palestras.

Bolsistas envolvidos diretamente com essa atividade em 2014: Maxwel Soares de Oliveira, Gilberto 
Brito de Almeida  Filho, Júlia Alcântara Roldi de Azeredo, Breno Portugal Falqueto, Caio Augusto 
Bulian Barcellos, David de Souza Silva e Laira Lamburghini Brandão Ribeiro.

5 – Plantão PET

Visando facilitar o comprimento das atividades do PET-Matemática por parte dos bolsistas, bem como
o  atendimento  a  outros  alunos  da  Universidade  e  o  cumprimento  de  outras  demandas  que
eventualmente surgem, é feito o Plantão PET. Este consiste na divisão do Grupo em subgrupos de
Petianos que, em dias específicos e fixados da semana, ficam responsáveis por permanecer na sala
do Grupo e executar atividades demandadas.

Depois que essa dinâmica foi instalada, o PET-Matemática tornou-se referência para alunos do curso
de Matemática enquanto apoio às suas atividades. Às vezes antes de procurar o Colegiado do curso,
ou  o  Coordenador  do  curso,  é  no  PET-Matemática  que  os  alunos  buscam  informações  sobre
procedimentos  acadêmicos,  tiram  duvidas,  buscam  conselhos,  confortos,  orientações  sobre  que
matérias  optar,  órgão  da  universidade  que  devem procurar  para  determinado  assunto,  etc.  Essa
atividade mostra o importante papel que o Grupo tem desenvolvido no Curso a que está vinculado e a
extrema importância em se manter essa dinâmica.

6 – Monitoria  s  

As monitorias são atividades extraclasse, voltadas para o curso de Matemática, tanto na modalidade
licenciatura quanto na modalidade bacharelado, sob a orientação do professor responsável pela
disciplina que será monitorada, tendo como objetivo fornecer aos alunos do curso um momento para
tirar dúvidas e se aprofundar nos assuntos das disciplinas monitoradas.

Os encontros são semanais, com duração mínima de uma hora. Nesses encontros, cada bolsista irá
sanar as possíveis dúvidas dos alunos, indicar soluções dos exercícios de aula e mostrar caminhos
para a  resolução de exercícios propostos. Para tanto, é necessária uma preparação por parte do
bolsista, que  deverá estar atualizado quanto ao conteúdo a ser estudado, através  de  pesquisa e
aprofundamento de  seus conhecimentos na disciplina a ser trabalhada. O bolsista também deve
buscar a melhor maneira de abordar tal conteúdo, com a devida orientação do professor responsável
pela disciplina, para oferecer aos alunos um momento de qualidade e, dessa forma, atingir o objetivo
maior, caracterizando, portanto uma atividade de pesquisa e ensino.

Os bolsistas monitores serão responsáveis  pela divulgação de horário e espaço físico onde serão
oferecidas  as  monitorias.  As disciplinas monitoradas serão ofertadas pelo Departamento de
Matemática. 

As monitorias desenvolvem papel de agente integrador da graduação, gerando grande  interação e
troca de experiência entre bolsistas do PET e alunos do curso, fomentando um ambiente produtivo que
tende a elevar a qualidade dos conhecimentos adquiridos pelos alunos, não só aqueles obtidos em
aula, mas aqueles advindos da vivência de toda a vida acadêmica na universidade.

Essa atividade divulga a ação do PET e contribui claramente com a melhoria do curso, melhorando o
desempenho dos alunos participantes,  motivando-os  e  consequentemente,  contribuindo  com  a



diminuição da desistência da disciplina, que pode levar ao atraso da conclusão do curso ou mesmo da
desistência do curso. 

Monitorias:

 Álgebra I 
Prof. Orientador: Antônio Luiz Rosa
Monitores: Maxwel Soares de Oliveira e Thiago Nascimento da Silva.

 Matemática Básica I 
Prof. Orientador: Ademir Sartim
Monitor: a definir

 Matemática Básica II 
Prof. Orientador: Florêncio Guimarães Filho
Monitor: a definir.

 Álgebra Linear I (Curso de Matemática)
Prof. Orientador: Ana Claudia Locatelli

     Monitor: a definir.
 Álgebra II (Curso de Matemática)

Prof. Orientador: Renato Fehlberg Junior.
Monitor(es): a definir.

7 – Leibnews:   Jornal do PET-Matemática  

Visando  a  divulgação  das  atividades  do  PET-Matemática  e  outras  informações  relacionadas  à
Matemática, o Grupo elabora desde 2013 o jornal do PET, nomeado de Leibnews, com periodicidade
de edição ainda não definida. 

O Jornal tem como conteúdo principal:  noticias relacionadas com as atividades desenvolvidas pelo
PET,  informações  úteis  a  respeito  do  curso,  curiosidades  gerais  sobre  Matemática,  entre  outras
situações,  não  excluindo  a  possibilidade  de  ser  usado  como  canal  de  comunicação  entre
professores/alunos, Colegiado/aluno e Departamento aluno. 

O  jornal  é  disponibilizado  de  forma  impressa  e  de  forma  on-line,  no  site  do  Grupo
(http://web3.ufes.br/petmat/).

8 –   Estudos     Orientados  

Nesta atividade de ensino, pesquisa e extensão, os bolsistas do grupo PET-Matemática realizam
estudos aprofundados de conteúdos extracurriculares, sob a coordenação de um professor orientador.

Semanalmente, orientandos e orientadores se reunirão para que os alunos possam apresentar o
material estudado durante a semana e sanar suas dúvidas, por meio de debates técnicos acerca dos
conteúdos propostos e apresentações de seminários, onde são avaliados o entendimento do conteúdo,
expressão oral, curiosidade científica, a postura do aluno e o aspecto didático-pedagógico da
exposição.

Após domínio do tema, os bolsistas vão apresentar para alunos da graduação e para a comunidade
acadêmica as suas pesquisas na atividade chamada Seminários Abertos, permitindo também aos
alunos da graduação e de alunos de outras instituições a oportunidade de entrarem em contato com
assuntos que normalmente não estão presentes na grade curricular.   

Essas apresentações promovem a interação do Grupo PET com os demais alunos do curso e servem
como meio de divulgação dos trabalhos desenvolvidos pelos alunos do PET, gerando um efeito
multiplicador do trabalho do grupo, contribuindo para a formação acadêmica de todos os envolvidos
por meio da disseminação do conhecimento.  

Posteriormente, os alunos serão responsáveis pela redação, submissão e apresentação de trabalhos
em eventos de iniciação científica regionais/nacionais como os listados em espaço apropriado. 

http://web3.ufes.br/petmat/


Pretende-se que os bolsistas desenvolvam a prática da pesquisa acadêmica e a capacidade de escrita
com argumentação coesa e consistente, a produção de análises alternativas sobre temas diversos,
capacidade de interpretação e questionamentos sobre os temas pesquisados e por fim a ampliação do
conhecimento sobre o tema.

Cada integrante do grupo estará envolvido em pelo menos um estudo orientado ao longo do ano. Os
petianos que cursam o 2º período se envolveram com o Ciclo de Seminários no ano de 2014. Os
estudos dos bolsistas que continuarão no grupo desenvolvem-se nos seguintes temas:

i. Classificação de Corpos de Funções de gênero 0 e 1 sobre o corpo  
dos Reais e Complexos 

Orientador(a): José Gilvan de Oliveira (DMAT).
Bolsista PET Matemática: Aaron Aragon Maroja.

Programa:
1. Classificação de Corpos de Funções de gênero 0 sobre os Reais.

Bibliografia:
1. Stichtenoth Henning, Algebraic Function Fields and Codes, Universitext, Springer-1993.

2. De Oliveira, José Gilvan; Notas de Aula de Tópicos de Álgebra II –2013.

ii. O Teorema de Pitágoras  

Orientador(a): Prof. Dr. Magno Branco Alves (DMAT).
Bolsista PET Matemática: Breno Portugal Falqueto.

Programa:
1. Teorema de Pitágoras, aspecto histórico e desdobramentos 

Bibliografia:
1. Gilberto G. Garbi, A Rainha das Ciências- 5ª Edição, Livraria da Física Editora São Paulo,

2010.
2. Leonard Mlodinow, A Janela de Euclides, Geração Editorial, São Paulo, 2010.
3. Donald Oshea, A Solução de Poincaré, Editora Record, Rio de Janeiro, 2009.
4. Ian Stewart,  17 Equações que mudaram o Mundo,  Jorge Zahar Editora, Rio de Janeiro,

2013.

iii. Método SPH  

Orientador(a): Prof. Dr. Fabiano Petronetto do Carmo (DMAT).
Bolsista PET Matemática: Bruno de Assis Delboni e José Eduardo Cordeiro.

Programa:
1. Métodos de Interpolação.

Bibliografia:
1. Richard L. Burden e J. Douglas Faires, Análise Numérica- Editora Thomsom, 2001.

iv. Introdução à Geometria     Computacional  

Orientador(a): Prof. Dr. Fabiano Petronetto do Carmo (DMAT).
Bolsista PET Matemática: Eneas Mendes de Jesus.



Programa:
1. Geometria Computacional;
2. Fecho convexo;
3. Eixo Medial via Diagrama de Voronoi;
4. Triangulação de Delaunay.

Bibliografia:
1. R. Fabri,  L.F.Estrozi  e L.F.Costa,  On Voronoi Diagrams and Medial  Axes.  Journal  of

Mathematical Imaging and Vision, 2002,17(1), 27-40.
2. L.H.Figueiredo, e P.C. Carvalho,  Introdução a geometria computacional.  18º Colóquio

Brasileiro de Matemática - IMPA. 1991.
3. Computational geometry in C.  J.O'Rourke. Cambridge university press, 1994.

v. Estudo de Topologia Geral  

Orientador: Rosa Elvira Quispe Ccoyllo (DMAT)
Bolsista PET Matemática: Gilberto Brito de Almeida Filho e Joelso Giovanelli.

Programa:
1. Interior e aderência de um conjunto 
2. Subespaços
3. Funções Contínuas
4. Topologia Inicial
5. Espaços Produto
6. Espaços Compactos
7. Espaços Conexos
8. Topologia Final e Espaços Quociente
9. Espaços Métricos
10. Espaços Normados

Bibliografia:
1. Fairchild  William  &  Ionescu  Tulcea  Cassius,  Topology,  W.  B.  Saunders  Company

Philadelphia-London-Toronto, 1971.
2. Lima Elon Lages, Elementos de Topologia Geral- Textos Universitários, SBM 2009.

vi. Polígonos Regulares Estrelados  

Orientador: Dr .  Júlia Schaetzle Wrobel (DMAT)ͣ
Bolsista PET Matemática: Júlia Alcântara Roldi de Azeredo 

Programa:
1. A definição de polígonos em livros didáticos. 
2. A questão da flexibilidade das definições.
3. Polígonos estrelados: definição e exemplos.

Bibliografia:
1. Coxeter H. S. M., Introduction to Geometry- New York: John Wiley & sons, 1961. 
2. Coxeter H. S. M., Regular Polytopes- 3rd Ed. New York: Dover Publications, 1973.
3. Coxeter H. S.  M.,  Regular Complex Polytopes-  London: Cambridge University Press,

1974.
4.  Wilson,  Robert  S.  Regular  Star  Polygons.  Disponível  em

http://www.sonoma.edu/users/w/wilson/Papers/Stars/default.html

vii. Anéis de Grupos, um estudo preliminar.  

http://www.sonoma.edu/users/w/wilson/Papers/Stars/default.html


Orientador: Dr . Antônio Luiz Rosa(DMAT)ͣ
Bolsista PET Matemática: Maxwel Soares de Oliveira e Thiago Nascimento da Silva.

Programa:
1. Teoria de Anéis
2. Teoria de grupos

Bibliografia:
1. Gonçalves Adilson, Introdução à Álgebra, Projeto Euclides- Impa.

2. Garcia Arnaldo, Lequain Ives, Álgebra: Um curso de Introdução, Projeto Euclides Impa.

3.  Antônio  Luis  Rosa,  Silvia  Gonçalves  Santos  e  Frederico  Fontes  Staib,  Apostila:
Minicurso em Anéis de grupos, Encontro de Iniciação Científica da UFOP.

viii.Sobre  o  número  de  Semigrupos  numéricos  gerados  por  dois  
elementos, com gênero potência de um primo 

Orientador: Dr . José Gilvan de Oliveira (DMAT)
Bolsista PET Matemática: Renata Pilon Cevolani.

Programa:
1. Semigrupos e Semigrupos numéricos 
2. Gênero e conjunto de geradores de um semigrupo numérico
3. Estudo de artigos e desenvolvimento de introdução do tema

Bibliografia:
1. Shalom Eliahou, Jorge Ramírez Alfonsín, On the number of numerical semigroups (a,b)

of prime power genus, © Springer Science+Business Media New York 2012.

3.2. Atividades de Caráter Coletivo e Integrador –  aié mil palavras (atividades integradas com
demais estudantes / grupos, participação em eventos do Programa ou não, entre outros)

 

1   –   Feira     Expositiva     de     Cursos     da     Graduação     da     UFES  

A Feira Expositiva constituir-se-á em um espaço para apresentação à  comunidade  capixaba  dos
cursos de graduação da UFES e será realizada por todos os 13 grupos PET da UFES em conjunto
com a Pró-Reitoria de Graduação e tem por objetivo alcançar os estudantes da rede pública,
especialmente aqueles oriundos de pré-vestibulares alternativos da Grande Vitória e do interior do
Estado. A feira tem por finalidade esclarecer sobre os cursos de graduação e aproximá-los da
realidade acadêmica, facilitando suas escolhas. Além disso, a Feira envolverá os próprios alunos da
UFES visto que esses serão convidados a expor o curso a que pertencem. Durante todo o dia, os
universitários ficarão disponíveis para expor seus cursos no tocante: à duração, às disciplinas
oferecidas, ao programa de pós-graduação, aos projetos de pesquisas, à extensão e às monitorias,
aos estágios e às oportunidades no mercado de trabalho, entre outros. O evento acontecerá nos dias
02 e 03 de junho.

2     -     Dia     PET  

O Dia PET é um evento tradicional da UFES, já na oitava edição, com o objetivo de reunir todos os 13
grupos PET da Universidade para discussões pertinentes ao Programa.  Esse ano o evento será
realizado em 01 e 02 de fevereiro.
Além de um Dia PET Integração, com gincanas e atividades recreativas que visam aproximar os
bolsistas de todos os grupos da UFES, bem como acolher os novos bolsistas e os novos grupos, estão



previstos para esse ano um segundo dia de encontro com a reunião de grupos de trabalho e grupos de
discussão com os seguintes temas:

1. Estrutura e demandas de custeio/Estruturação legal dos gruposPET/UFES, coordenado
pelo PET Educação Física e com os representantes do PET-Matemática: Aaron Aragon
Maroja, Bruno de Assis Delboni e Thiago Nascimento da Silva;

2. Formação critica, cidadã e sociopolítica, coordenado pelo PET Engenharia de Computação
e com os representantes do PET-Matemática: Breno Portugal Falqueto, Laira Lamburghini
e Júlia Alcântara;

3. PET, CLAA, Departamentos e Colegiados, coordenado pelo PET Engenharia Elétrica, com
os representantes do PET-Matemática: Caio Barcellos, Eduardo Cordeiro e Eneas Mendes
de Jesus;

4. Relação  dos  egressos, coordenado pelo PET Conexões  Licenciatura e com os
representantes do PET-Matemática: Gilberto Brito, Joelso Giovanelli e Renata Cevolani;

5. Tripé acadêmico: Ensino, Extensão e Pesquisa, coordenado pelo PET Cultura e com os
representantes do PET-Matemática: David Silva e Maxwel de Oliveira;

Ao final dos trabalhos, contaremos com uma Assembléia Geral, coordenada pelo PET Engenharia
Elétrica. As discussões realizadas no Dia PET servirão também para a programação de novas
atividades conjuntas para o ano de 2014, e para nortear nossas ações junto ao Programa.
A programação e o formato do evento foram decididos no InterPET, em 2011.  

3   –   Reuniões     Quinzenais     do     InterPET  

O InterPET é uma comissão formada por dois alunos-representantes de cada um dos 13 grupos PET
da UFES, com reuniões quinzenais durante todo o ano e é responsável pela elaboração e realização
das atividades conjuntas, bem como por  promover discussão de questões que dizem respeito ao
Programa.

4   –   XIV     Sudeste     PET  

O Encontro dos Grupos PET da região Sudeste tem para 2014 o tema: “A Educação Tutorial no Ensino
Superior Brasileiro: Desafios, Perspectivas e Impactos”. Estão previstas em sua programação Mesa-redon-
da, Palestras, Grupos de Trabalho (GTs) e Grupos de Discussão (GDs), Encontros de Tutores, Eixos
Temáticos, Apresentação de trabalhos (pôsteres), Assembléia Geral, Plenária, Confraternizações e
Apresentações Culturais. O público alvo do XIV Sudeste PET é toda a comunidade acadêmica - petia-
nos, tutores, egressos e pessoas ligadas aos Grupos PET da região Sudeste do Brasil. Atualmente a
região Sudeste do País conta com aproximadamente 143 grupos PET e estima-se para o evento um
número de 800 participantes.  O evento acontecerá em Rio de Janeiro na UFRRJ (Universidade Fede-
ral Rural do Rio de Janeiro) de 18 a 20 de abril.
Toda a organização do evento, bem como a captação de recursos, é de responsabilidade dos grupos
PET-UFES.

5   –   XIX     ENAPET   –   Encontro     Nacional     dos     Grupos     PET  

O XIX Encontro Nacional de Grupos PET acontecerá em Santa Maria- Rio Grande do Sul nos dias de
28 de julho a 02 de agosto, na UFSM, com a previsão de participação de 4.500 petianos e 300 tutores.
O ENAPET é o fórum deliberativo máximo dos grupos PET e é organizado com o intuito de discutir
temas relevantes à manutenção e desenvolvimento do programa, além de apresentar a produção
acadêmica dos grupos no âmbito da tríade ensino, pesquisa e extensão e da educação tutorial.

6   –   Participação     em     Eventos     Científicos  

Os petianos são incentivados a participar de eventos científicos da área de Matemática. Esses eventos
ampliam os horizontes matemáticos dos alunos e permitem trocas de experiências entre alunos de
graduação, professores, pesquisadores e outros. 
A seguir listamos os eventos científicos nos quais deverá haver a participação de petianos no ano de
2014.

XVIII  Programa de Aperfeiçoamento para Professores de Matemática do Ensino Médio:  Este



programa visa oferecer treinamento gratuito para professores de Matemática do Ensino Médio de todo
o Estado  do Rio  de Janeiro  e  de outros  estados.  É realizado,  sob diversas  formas,  desde 1990,
abordando assuntos relativos às três séries do Ensino Médio. Deste programa resultou uma série de
livros especialmente voltados para o professor de Ensino Médio, publicados na Coleção do Professor
de  Matemática da Sociedade  Brasileira  de  Matemática.  É seguro  afirmar  que  esta  coleção
representa a melhor referência disponível no Brasil para formação de professores de Ensino Médio de
Matemática. O grupo a ser treinado terá 150 professores no Estado do Rio de Janeiro e de 50 a 100
professores  nos  centros  multiplicadores  em universidades  de  quase  todos  os  estados  brasileiros,
incluindo a Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). Cada módulo consta de treinamento em
tempo integral (das 9 às 17 horas), durante a semana de 13 a 17 de janeiro. 

http://www.impa.br/opencms/pt/programas/programa_ensino_medio/ensino_medio_2014_modulo1.html

III Colóquio da Matemática da Região Sul: O Segundo Colóquio de Matemática da Região Sul é
promovido pela Sociedade Brasileira de Matemática (SBM) e tem por objetivo propiciar aos estudantes
e  profissionais  uma visão  ampla  dos  diversos  campos  da  Matemática,  despertar  o  interesse  dos
mesmos para a pesquisa e o ensino de Matemática e promover a interação/integração entre alunos de
graduação, pós-graduação e profissionais atuantes.  O evento acontecerá de 28 de abril a 02 de maio
na Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis-SC.

http://mtm.ufsc.br/coloquiosul/

III Colóquio da Matemática da Região Norte: O III Colóquio de Matemática da Região Norte será
realizado  na  Universidade  Federal  do  Acre  (UFAC),  setembro  de  2014,  tendo  como público  alvo
predominante a comunidade de estudantes e professores dos estados da Região Norte. O evento
acontecerá em Rio Branco - AC.

http://www.sbm.org.br/eventos_coloquios.asp

III Colóquio de Matemática da Região Nordeste: Previsão,  segundo  a  SBM,  para  o  terceiro
quadrimestre de 2014.

http://www.sbm.org.br/eventos_coloquios.asp

5º Jornada Nacional de Educação Matemática: A Universidade de Passo Fundo realiza jornadas de
Educação Matemática desde 1981. No ano de 2014 pretende promover a V Jornada Nacional de
Educação Matemática e a XVIII Jornada Regional de Educação Matemática, de 05 a 07 de maio, com
o  tema:  "Educação  Matemática:  O  que  ensinar?  Por  que  aprender?". Esses  eventos  objetivam
possibilitar a acadêmicos, professores e pesquisadores, momentos de reflexão e tomada de decisões
em relação à prática pedagógica e a pesquisa frente à complexidade da escola e se justificam pela
necessidade de buscar a melhoria da qualidade da educação e aumentar sua eficiência em relação ao
ensino e a aprendizagem da matemática.
 
http://www.upf.br/jem/

VI SEMAT – Seminário da Licenciatura em Matemática: O Instituto Federal do Espírito Santo 
(Campus Cachoeiro) – Cachoeiro de Itapemirim – ES, estará organizando o VI Seminário de 
Licenciatura em Matemática de 09 a 11 de julho de 2014 na cidade de Cachoeiro de Itapemirim.

http://sbemcapixaba.wordpress.com/2014/01/23/eventos-2014-educacao-matematica-e-outros/

V Fórum Baiano das Licenciaturas  em Matemática:  O Instituto  Anisio  Teixeira –  Salvador-  BA,
estará organizando o V Forum Baiano das Licenciatura em Matemática  com data a ser definida  na
cidade de Salvador, Bahia.

http://www.sbm.org.br/
http://loja.sbm.org.br/ListProdutoFiltro.aspx?id_colecao=2
http://loja.sbm.org.br/ListProdutoFiltro.aspx?id_colecao=2


http://www.sbemba.com.br/

II  ENAPHEM  -  Encontro  Nacional  de  Pesquisa  sobre  Historia  da  Educação  Matemática:  A
Universidade Estadual Paulista (UNESP) – Bauru – SP estará organizando o II Encontro Nacional de
Pesquisa sobre História de Educação Matemática  nos dias 31 de outubro a 3 de novembro de 2014.

http://sbemcapixaba.wordpress.com/2014/01/23/eventos-2014-educacao-matematica-e-outros/

XIX EBT- Encontro Brasileiro de Topologia -19TH BRAZILIAN TOPOLOGY MEETING: A 
Universidade Estadual Paulista (UNESP) – São José do Rio Preto – São Paulo – Brasil estara 
sediando o XIX Encontro Brasileiro de Topologia nos dias 03 a 09 de agosto de 2014.

http://www.mat.ibilce.unesp.br/EBT2014/

XXXV Congresso Nacional de Matemática Aplicada e Computacional – CNMAC 2014: O XXXV 
CNMAC será realizado no Centro de Convenções do Hotel Praia Mar em Natal (RN), no período de 08 
a 12 de setembro de 2014. Este tradicional evento congrega cerca de 800 participantes, entre 
pesquisadores, professores, profissionais da indústria e estudantes das mais diversas áreas da 
Matemática Aplicada e Computacional. Constitui-se em uma oportunidade ímpar para discutir trabalhos
em andamento, divulgar resultados e ficar a par da produção científica em desenvolvimento nas 
principais instituições nacionais.

http://cnmac.com.br/node/15

VII Simpósio de Iniciação Cientifica:  Acontecerá no Instituto de Matematica Pura e Aplicada – IMPA,
na cidade do Rio de Janeiro-RJ, de 24 a 28 de novembro de 2014. O Simpósio é aberto a todos os
estudantes de Iniciação Científica nas áreas afins à Matemática e suas aplicações. Os melhores
trabalhos selecionados pela Comissão serão distinguidos com o Prêmio de Iniciação Científica. 

http://www.impa.br/opencms/pt/eventos/store/evento_1205

Escolas de Verão: Integrantes de períodos mais avançados são estimulados a participar da Escola de
Verão promovida pelo Programa de Pós-graduação em Matemática da UFES ou de outras Instituições
do país, para a melhoria do desempenho acadêmico do bolsista, integração com Programas de Pós-
graduação e contato com pesquisadores e áreas de pesquisa.

4. OUTRAS AÇÕES QUE O GRUPO CONSIDERAR PERTINENTE – até mil palavras (processos
seletivos, reuniões, organização de documentação, mecanismos de divulgação intra e extra Curso,
entre outros)

 

1   –   Participação     em     Curso     de     Língua     Estrangeira  

Todos os bolsistas do Grupo PET Matemática são estimulados a participar de um curso de língua
estrangeira. Para isso temos contado com a colaboração do Centro de Línguas da UFES, que
disponibiliza bolsas de estudo para os integrantes dos grupos PETs da UFES. Para o ano de 2014,
planejamos as seguintes atividades, de acordo com a vontade dos bolsistas:

Curso de Inglês:
Bruno  de  Assis  Delboni;  Eneas  Mendes  de  Jesus;  Joelso  Giovanelli;  Laira  Lamburghini  Brandão
Ribeiro.

Curso de Italiano:
Breno Portugal Falqueto; Júlia Alcântara Roldi de Azeredo.

http://cnmac.com.br/node/15
http://www.sbemba.com.br/


Curso de Espanhol:
Renata Pilon Cevolani.

Como não há bolsas em quantidade suficiente para todos os bolsistas PET da UFES, atualmente é
feito um sorteio de bolsas. É nossa meta conseguir bolsa de estudos para todos os participantes.

2   –   Processo     Seletivo     para     alunos     do     grupo     PET-Matemática  

Para o ano de 2014, não  está programado Processos Seletivos  por  contarmos  com  doze  (12)
integrantes bolsistas e mais dois (2) integrantes voluntários (não bolsistas) podendo estes preencher
vagas que possam surgir. Ante o surgimento de novas demandas ou imprevistos, processos poderão
acontecer. 

A comissão de seleção é formada por três professores do Departamento de Matemática e um bolsista
do grupo, todos escolhidos em reunião, pelos bolsistas do grupo, e utiliza os seguintes procedimentos
para a seleção:

- análise de desempenho acadêmico;
- respostas ao questionário sobre o manual do aluno bolsista do PET, disponível no Portal

eletrônico do MEC (questionário elaborado pelo grupo)
- entrevista.

Na análise do desempenho acadêmico dos candidatos é considerado o seu desempenho nas
disciplinas cursadas, em particular nas disciplinas oferecidas pelo Departamento de Matemática. 

A entrevista procura definir o perfil do candidato, tanto no que diz respeito ao Curso de Matemática
quanto às propostas do Programa, avaliando-se assim seu interesse pelo PET como meio de
aprimorar sua formação acadêmica e potencial intelectual e para o desenvolvimento de atividades
envolvendo ensino, pesquisa e extensão. O objetivo da entrevista é assegurar a continuidade de bons
resultados que vêm sendo obtidos pelo PET-Matemática, selecionando alunos com perfil coerente com
as atividades a serem desenvolvidas.   

3   –   Reuniões     Semanais     do     grupo     PET-Matemática  

Semanalmente, são feitas reuniões administrativas para discutir novas ideias,  acompanhamento do
trabalho dos bolsistas e os projetos em andamento, acompanhar e deliberar sobre o trabalho do
INTERPET e decisões pertinentes ao Grupo.

5. DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE TUTORIA –  até mil palavras (planejamento quanto à
participação/contribuição do (a) tutor (a) nas atividades e na formação dos petianos: definição das
atividades e seus objetivos, acompanhamento e avaliação individual e coletiva, entre outros)

 

De um modo geral, a tutora é responsável pela orientação e supervisão dos bolsistas do grupo. Suas
responsabilidades vão desde avaliar as atividades proposta pelo petianos ou terceiros visando a sua
viabilidade de realização, como por exemplo, espaço, divulgação, verba, apoio, entre outros, até ques-
tões mais burocráticas.
Ainda na questão burocrática, a tutora é responsável pelo envio dos Planejamentos e Relatório no pra-
zo estabelecido. Além disso, é de responsabilidade da tutora o envio de qualquer documento para os
setores da instituição de ensino superior com o objetivo de obter apoio da mesma para a realização
das atividades do grupo, deste a solicitação de espaço físico até para a aquisição de material necessá-
rio. Em particular, o envio da freqüência de cada petiano.
Para estruturação e desenvolvimento das atividades do grupo, são realizadas reuniões administrativas
semanais, onde as atividades desenvolvidas são avaliadas e novas propostas discutidas. Além dos
encontros, estou sempre em contato direto com os bolsistas para acompanhamento das atividades em
desenvolvimento. Procura-se, na tutoria do grupo, enfatizar:

• A discussão democrática das atividades realizadas, tendo sempre o papel de mediar dis-
cussões e fortalecer a união do grupo. Todos podem opinar e todos devem respeitar as opini-
ões dos colegas. As decisões tomadas em reunião, quando não são unânimes, são aprovadas



pela maioria do grupo devem ser respeitadas por todos.

• Responsabilidade na condução das atividades. Todas as atividades, individuais ou coletivas,
devem ser conduzidas com responsabilidade;

• Compartilhar conhecimento. Os integrantes do grupo devem compartilhar suas experiências no
grupo PET com os demais alunos, o conhecimento adquirido não deve ficar restrito ao grupo;

• Fazer com que os bolsistas desenvolvam atividades variadas, evitando especialização ainda
na graduação, principalmente englobando todo o tripé ensino, pesquisa e extensão;

• Equilíbrio na atribuição de responsabilidades: o curso de Matemática é muito exigente com
seus alunos e não é rara a ocorrência de reprovações. Neste sentido, busco não sobrecarregar
os bolsistas com excesso de atividades que possam vir a prejudicar seu rendimento acadêmi-
co;

• Reflexão crítica constante sobre a formação dos alunos, enquanto profissionais e enquanto ci-
dadãos do mundo.

Outro ponto importante a destacar é a participação efetiva da tutora em todas as atividades
desenvolvidas pelo grupo, acompanhando e orientando de perto os integrantes, sempre na busca do
cumprimento dos objetivos propostos pelo Programa.  As únicas atividades do PET em que a tutora
não orienta todos os alunos são os Estudos Dirigidos.  Nesse caso, a tutora realiza junto com cada
petiano, uma busca pelo melhor enquadramento do tema que o petiano gostaria de pesquisar e um
possível professor orientador para que seja realizada esta atividade. Ainda neste foco, a tutora se
disponibiliza a orientar alguns petianos, em temas sobre o qual tenha algum domínio.

6.   CRONOGRAMA PROPOSTO PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO 

 

Atividades Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Jornada de Minicursos X X X X X X X X X X X

Semana do Pré-Calouro X X

Semana do Calouro X X

Estudos Orientados X X X X X X X X X X X X

Monitorias X X X X X X X X X X

Seminários Abertos/
Colóquio de Alunos

X X X X X X X X X

Plantão PET X X X X X X X X X X X X

Jornal PET X X X X X X X X X X X X

Atividades Coletivas Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Feira de Cursos X X X X X

 Dia PET (UFES) X X

Reuniões InterPET X X X X X X X X X X X X

I Colóq. de Mat. do
Norte

X

I Colóq. de Mat. do Sul X

Escolas de Verão X X X

Curso de Língua
Estrangeira

X X X X X X X X X X

Reuniões PET MAT X X X   X X X X X X X X X



Local e Data:                 Vitória, 31 de janeiro de 2014.

_______________________________________________
Rosa Elvira Quispe Ccoyllo

Tutor PET-Matemática

Local e Data:

_______________________________________________
Presidente do Comitê Local de Acompanhamento

Local e Data:

_______________________________________________
Pró-Reitor(a) responsável pelo PET
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