
 

 

¹ Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, João Pessoa
joselito.medeiros@hotmail.com 
² Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, João Pessoa
idaianefarias5@gmail.com 
³ Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, João Pessoa
flaleo2012@gmail.com 
4 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, João Pessoa
bruno_gl13@hotmail.com 
5 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, João Pessoa
alessandratavaresfigueiredo@ifpb.edu.br

 
 

UMA PROPOSTA DE MINICURSO

MATEMÁTICA BÁSICA

DO INSTITUTO

                                                                                    

                                                                                                                      

 

RESUMO  

A Química é uma disciplina que possui um elevado nível de abstração, visto que a mesma 
ocorre em um campo microscópico e por meio do uso de muitas teorias e aplicações 
matemáticas. A maioria dos discentes ingressantes no curso de Licenciatura em Química do
Instituto Federal da Paraíba, Campus João Pessoa, Brasil, possuem uma grande dificuldade 
em compreender conceitos básicos de matemática, além de não possuírem habilidades no 
correto manuseio da calculadora científica. Tal problemática é preocupante, visto
são ferramentas importantes para solucionar problemas químicos que fazem uso de cálculos 
matemáticos. Sob essa perspectiva, visando otimizar a formação docente na área de 
Química, foi desenvolvido um minicurso intitulado “
correto da calculadora científica
supracitado curso de graduação. Tal atividade foi desenvolvida e apresentada por bolsistas 
do Programa de Educação Tutorial 
realizada por meio da utilização das metodologias qualitativa e participante. O minicurso foi 
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A Química é uma disciplina que possui um elevado nível de abstração, visto que a mesma 
ocorre em um campo microscópico e por meio do uso de muitas teorias e aplicações 
matemáticas. A maioria dos discentes ingressantes no curso de Licenciatura em Química do
Instituto Federal da Paraíba, Campus João Pessoa, Brasil, possuem uma grande dificuldade 
em compreender conceitos básicos de matemática, além de não possuírem habilidades no 
correto manuseio da calculadora científica. Tal problemática é preocupante, visto
são ferramentas importantes para solucionar problemas químicos que fazem uso de cálculos 
matemáticos. Sob essa perspectiva, visando otimizar a formação docente na área de 
Química, foi desenvolvido um minicurso intitulado “Noções básicas de matem
correto da calculadora científica” para 15 (quinze) estudantes do primeiro período do 
supracitado curso de graduação. Tal atividade foi desenvolvida e apresentada por bolsistas 
do Programa de Educação Tutorial – PET Química, da referida instituição. A práxis foi 
realizada por meio da utilização das metodologias qualitativa e participante. O minicurso foi 
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A Química é uma disciplina que possui um elevado nível de abstração, visto que a mesma 
ocorre em um campo microscópico e por meio do uso de muitas teorias e aplicações 
matemáticas. A maioria dos discentes ingressantes no curso de Licenciatura em Química do 
Instituto Federal da Paraíba, Campus João Pessoa, Brasil, possuem uma grande dificuldade 
em compreender conceitos básicos de matemática, além de não possuírem habilidades no 
correto manuseio da calculadora científica. Tal problemática é preocupante, visto que estas 
são ferramentas importantes para solucionar problemas químicos que fazem uso de cálculos 
matemáticos. Sob essa perspectiva, visando otimizar a formação docente na área de 

Noções básicas de matemática e o uso 
” para 15 (quinze) estudantes do primeiro período do 

supracitado curso de graduação. Tal atividade foi desenvolvida e apresentada por bolsistas 
tuição. A práxis foi 

realizada por meio da utilização das metodologias qualitativa e participante. O minicurso foi 
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desenvolvido com aulas expositivas e dialogadas, com o auxílio de projeção em multimídia e 
com uma apostila desenvolvida pelos bolsistas do g
material a ser apresentado, assim como alguns exercícios para auxiliar no aprendizado. 
Durante o desenvolvimento do minicurso, foi constatada a importância da realização desta 
ação, uma vez que se observou a dificuldade 
maioria dos licenciandos, não a conheciam e nem sabiam utilizar as funções corretamente. 
Além disso, eles também apresentaram dificuldades em conteúdos básicos de matemática 
como: regra de três, potenciação, no
interação dos ministrantes do minicurso com os participantes foi notória, mostrando
relevante para o estabelecimento das relações interpessoais e das trocas de saberes, o que 
favoreceu a aprendizagem dos estudantes. Este fato compactua com o pensamento de 
Freire (2007), que afirma que o professor precisa ser um aprendiz ativo e cético, ou seja, 
deve interagir com os estudantes ao ponto de estimular sua curiosidade, criticidade e 
criatividade. Contudo, vislumbrou
dos discentes participantes, segundo o feedback positivo recebido, em que foi possível 
revisar conceitos matemáticos básicos e apreender o uso correto da calculadora científica. 
Destarte, o minicurso oferecido aos graduandos gerou um bom benefício para iniciação 
acadêmica, uma vez que, a utilização da calculadora científica e tais conceitos são 
recorrentes nas disciplinas ao longo do curso.
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desenvolvido com aulas expositivas e dialogadas, com o auxílio de projeção em multimídia e 
com uma apostila desenvolvida pelos bolsistas do grupo PET Química, a qual continha o 
material a ser apresentado, assim como alguns exercícios para auxiliar no aprendizado. 
Durante o desenvolvimento do minicurso, foi constatada a importância da realização desta 
ação, uma vez que se observou a dificuldade no manuseio da calculadora científica, pois a 
maioria dos licenciandos, não a conheciam e nem sabiam utilizar as funções corretamente. 
Além disso, eles também apresentaram dificuldades em conteúdos básicos de matemática 
como: regra de três, potenciação, notação científica e conversão de unidades. Portanto, a 
interação dos ministrantes do minicurso com os participantes foi notória, mostrando
relevante para o estabelecimento das relações interpessoais e das trocas de saberes, o que 

dos estudantes. Este fato compactua com o pensamento de 
Freire (2007), que afirma que o professor precisa ser um aprendiz ativo e cético, ou seja, 
deve interagir com os estudantes ao ponto de estimular sua curiosidade, criticidade e 

vislumbrou-se uma enaltecedora autenticidade na atividade por parte 
dos discentes participantes, segundo o feedback positivo recebido, em que foi possível 
revisar conceitos matemáticos básicos e apreender o uso correto da calculadora científica. 

o minicurso oferecido aos graduandos gerou um bom benefício para iniciação 
acadêmica, uma vez que, a utilização da calculadora científica e tais conceitos são 
recorrentes nas disciplinas ao longo do curso. 
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