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DMAT/UFPR divulga atividades para estudantes do Ensino Fundamental e Médio 

 

Prezados Srs. Coordenadores e Professores de Matemática, 

 

É com grande satisfação que divulgamos a realização de atividades de extensão do DMAT para 

estudantes de Ensino Fundamental e Médio de estabelecimentos públicos e privados que ocorrerão a 

partir de julho de 2018. Queremos através destas atividades incentivar os estudantes que possuem 

aptidão e talento para a Matemática a aprofundarem seus conhecimentos. As inscrições para todos os 

eventos são gratuitas. 

 

1. XIV Brincando de Matemático – 2018 – Um passeio pela Teoria de Grafos 

Este encontro ocorrerá entre os dias 17 e 20 de julho de 2018, no Prédio de Ciências Exatas, Campus 

Centro Politécnico, das 8h às 12h. Esta atividade ocorrerá no período de férias escolares, com o 

objetivo de facilitar a participação dos estudantes. Será fornecido certificado de participação para os 

estudantes que participarem de todas as atividades. O público-alvo são os alunos de Ensino Médio. Em 

cada um dos dias, será tratado um assunto referente ao tema central do evento, que neste ano é 

“Teoria de Grafos”. Nossa ideia é oferecer aos estudantes de Ensino Médio a possibilidade de 

aprenderem um tema um pouco mais avançado, porém, apresentado de maneira acessível e 

interessante. As aulas serão ministradas por acadêmicos do Curso de Matemática, sendo que todas as 

atividades são acompanhadas por docentes do Departamento de Matemática da UFPR. Este evento 

como um todo é concebido, planejado, gerido e coordenado pelo grupo PET – Matemática. Este é um 

grupo de estudantes selecionados do Curso de Matemática que possui grande envolvimento com as 

atividades da UFPR. As inscrições e demais informações podem ser encontradas no site do PET  

http://www.petmatematica.ufpr.br/ 

 

As inscrições para o Brincando devem ser feitas exclusivamente pelo site acima, diretamente pelos 

alunos interessados, sendo que as vagas são limitadas. Caso desejem, podem entrar em contato 

conosco através do telefone 41 3361-3672 ou do email  petmatufpr@gmail.com 

 

2 – Um dia na Matemática – 2018 

Esta é uma atividade de extensão voltada exclusivamente para os alunos do 3o ano do Ensino Médio 

que ocorrerá no dia 10 de agosto de 2018, das 13h30 às 17h30 no Campus Centro Politécnico. Serão 

promovidas palestras e discussões mostrando aos estudantes o cotidiano do aluno do Curso de 

Matemática, auxiliando-o em sua escolha pela carreira de Matemático. O ponto central do evento é 

promover o contato dos futuros estudantes da UFPR com o universo acadêmico, fomentando e 

incentivando sua escolha pela carreira em Matemática. As palestras são proferidas por alunos, exalunos 
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e professores do Curso de Matemática. As inscrições também podem ser feitas pelo site 

http://www.petmatematica.ufpr.br/ onde constam todas as informações pertinentes. 

 

3 – II Matematiza – 2018 - Simetrias 

Este encontro ocorrerá entre nos dias 19 e 20 de julho de 2018, no Prédio de Ciências Exatas, Campus 

Centro Politécnico, das 13h30 às 17h30. Esta atividade ocorrerá no período de férias escolares, com o 

objetivo de facilitar a participação dos estudantes. Será fornecido certificado de participação para os 

estudantes que participarem de todas as atividades. O público-alvo são os alunos do 8o e 9o ano do 

Ensino Fundamental. O tema deste ano é “Simetrias”. Desejamos oferecer aos estudantes a 

possibilidade de aprenderem um tema muito interessante, apresentado de maneira acessível, 

interessante e instigadora. As aulas serão ministradas por acadêmicos do Curso de Matemática, sendo 

que todas as atividades são acompanhadas por docentes do Departamento de Matemática da UFPR. 

Este evento como um todo é concebido, planejado, gerido e coordenado pelo grupo PIBID – 

Matemática. Este é um grupo de estudantes selecionados do Curso de Matemática que possui grande 

envolvimento com as atividades da UFPR. As inscrições e demais informações podem ser encontradas 

no site do PIBID http://www.fb.com/PIBIDMatematicaUFPR 

 

As inscrições para o Matematiza devem ser feitas exclusivamente pelo site acima, diretamente pelos 

alunos interessados, sendo que as vagas são limitadas.  

Contamos com sua colaboração na divulgação dos eventos acima! 

 

Atenciosamente, 

 

Equipe do DMAT/UFPR 

Junho de 2018 

 


