MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS

Diretoria de Extensão e Desenvolvimento Comunitário

PLANO DE TRABALHO
1. IDENTIFICAÇÃO DA ATIVIDADE
CURSO PREPARATÓRIO PARA A OLIMPÍADA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA DAS ESCOLAS PÚ

TÍTULO DA ATIVIDADE:

Curso de extensão / especialização

TIPO DE ATIVIDADE
Área
temática

Educação

Linha

Área de conhecimento

Ciências Exatas/Terra

Olimpíada de Matemática

PROGRAMA AO QUAL A ATIVIDADE ESTÁ VINCULADA (se for o caso)

2. PARTICIPANTES DA ATIVIDADE
2.1.

IDENTIFICAÇÃODO SETOR EXECUTANTE

DENOMINAÇÃO DO SETOR EXECUTANTE

CAMPUS

Departamento de Formação Geral

CHEFE SETOR EXECUTANTE

Nepomuceno

SIAPE

1322055

E-mail

Márcio Augusto Gama Ricaldoni

COORDENADOR DA ATIVIDADE

SIAPE

1279649

Marina Muniz de Queiroz

E-mail

TEL

ricaldoni@cefetmg.br
TEL

31 987465358

marinamuniz@cefetmg.br

3. CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE
3.1. OBJETIVO(S)
Fornecer aos alunos que gostem de matemática e que desejem realizar as provas da OBMEP uma preparação mais
específica para as provas, atendendo a comunidade externa e interna, com resoluções de exercícios similares àqueles
cobrados em edições anteriores. Fazer com que os alunos possam alcançar um nível de raciocínio lógico maior do que o
cobrado nas aulas regulares de matemática.

3.2. IMPORTÂNCIA PARA A SOCIEDADE E PARA O CEFET-MG
Associação com o ensino

Associação com a pesquisa

Inovação tecnológica

Associação com política pública

Outros (especificar abaixo)

3.3. INFORMAÇÕES PRELIMINARES
Público alvo

Alunos do ensino médio de Nepomuceno

Cidade(s)

Nº de pessoas
diretamente beneficiadas

30

Nepomuceno

Local de
realização
Estabelecimento(s)

CEFET-MG e Escola Estadual Ernane Vilela Lima
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3.4. DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE (incluindo Metodologia, Acompanhamento e Avaliação)
O CEFET-MG tem buscado consolidar em suas ações sociais e educativas uma relação estreita com as
comunidades adjacentes. Com esse objetivo, o campus Nepomuceno quer mais uma oportunidade de envolver a
comunidade externa e incentivar os próprios alunos do ensino técnico a participarem de um curso de preparação para a
Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP). A OBMEP é um projeto nacional dirigido às escolas
públicas e privadas brasileiras, realizado pelo Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada - IMPA, com o apoio da
Sociedade Brasileira de Matemática – SBM, e promovida com recursos do Ministério da Educação e do Ministério da
Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações – MCTIC. Criada em 2005 para estimular o estudo da matem ática e
identificar talentos na área, a OBMEP tem como objetivos principais: estimular e promover o estudo da Matemática;
contribuir para a melhoria da qualidade da educação básica, possibilitando que um maior número de alunos brasileiros
possa ter acesso a material didático de qualidade; identificar jovens talentos e incentivar seu ingresso em universidades,
nas áreas científicas e tecnológicas; incentivar o aperfeiçoamento dos professores das escolas públicas, contribuindo
para a sua valorização profissional; contribuir para a integração das escolas brasileiras com as universidades públicas,
os institutos de pesquisa e com as sociedades científicas; promover a inclusão social por meio da difusão do
conhecimento. O público-alvo da OBMEP é composto de alunos do 6º ano do Ensino Fundamental até último ano do
Ensino Médio. Em 2018, mais de 18 milhões de alunos participaram da olimpíada. O curso preparatório para a OBMEP
tem como prioridade ampliar o raciocínio lógico dos alunos por meio de discussão e resolução de questões que já
fizeram parte de provas antigas e ensinar métodos que geralmente não são abordados no ensino médio regular. Como
as turmas apresentam alunos em diferentes níveis de aprendizado da matemática, esse projeto será direcionado para
alunos que querem desenvolver habilidades além do que é visto em sala de aula, focando sempre no raciocínio lógico.
Com isso, os alunos serão preparados de uma forma dinâmica e se habituarão a esse tipo de prova, tanto para a
resolução de questões da primeira fase quanto da segunda. Os alunos do CEFET – Nepomuceno, do primeiro ao terceiro
ano, serão convidados a participar do projeto e a Escola Estadual do município também indicará alunos para
freqüentarem as aulas. Em verificação prévia, são aproximadamente 20 alunos do CEFET e 10 alunos da Escola
Estadual que têm interesse no projeto. Caso a quantidade de alunos seja maior, acontecerá uma seleção utilizando
questões parecidas com as cobradas na OBMEP
Serão elaboradas aulas semanais com base nas questões de matemática de provas passadas da OBMEP e de
outras olimpíadas de matemática, para englobar possíveis questões futuras que serão cobradas nas provas seguintes.
Essas aulas serão separadas por temas que envolvam subáreas da matemática, com o objetivo de expor de forma mais
clara o conteúdo e o raciocínio usado, explicando a base dos problemas para melhor resolver exercícios futuros da
mesma temática. Para verificar o treinamento dos alunos, a escrita matemática nas provas abertas e o compromisso com
o projeto, serão aplicados simulados com exercícios similares aos da OBMEP, o que irá estimular o aluno a ter um
raciocínio mais rápido, para que não ocorra perda de tempo exagerada em questões gerais. As oficinas terão duração de
50 minutos e serão ofertadas semanalmente, obedecendo os calendários das instituições envolvidas. A partir da primeira
fase, que ocorrerá no dia 21 de maio de 2019, o treinamento passa a ser somente para as provas abertas da segunda
fase das olimpíadas, focando nos alunos que conseguiram a classificação.

2

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS

Diretoria de Extensão e Desenvolvimento Comunitário
3.5. DIREITOS INTELECTUAIS, AUTORAIS E PATENTES SOBRE PRODUTOS, BENS E PROCESSOS (quando for o caso)

3.6. RESULTADOS ESPERADOS (a cada meta corresponde um indicador)
Metas Quantitativas

Indicadores

Aumento da nota de corte na primeira etapa.

Não há indicadores passados para comparação

Aumento da nota individual na segunda etapa.

Não há indicadores passados para comparação

Dobrar o número de alunos com menção honrosa.

Foram 8 alunos em 2018.

3.7. FORMAS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE RESULTADOS
Divulgação nas salas de aula do CEFET Campus Nepomuceno e contato com a Escola Estadual Ernani Vilela Lima para
que esta indique alunos interessados no curso. Os professores da Escola Estadual já foram avisados sobre o projeto e
farão a divulgação nas salas de aula da Escola Estadual.
Publicação dos resultados: por meio do site do CEFET e mídias locais de Nepomuceno (Facebook do município,
Facebook local de notícias da cidade).

4. RECURSOS ENVOLVIDOS NA ATIVIDADE
4.1 RECURSOS HUMANOS
Disponibilidade

SIAPE(servidor)

Nome

Matrícula(aluno)

Cargo

CPF (externo)

Marina Muniz de Queiroz

1279649

Servidor / horas
Aluno / meses

Função na Atividade
Ano 1

Professor Ef

Coord/Docente

Ano 2

Ano 3

40
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Disponibilidade

SIAPE(servidor)

Nome

Matrícula(aluno)

Cargo

CPF (externo)

Servidor / horas
Aluno / meses

Função na Atividade
Ano 1

Ano 2

Ano 3

4.2 COMPRAS DE BENS E MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição:

O projeto será desenvolvido sem custo para a instituição, utilizando salas de aula da unidade Nepomuceno e material
disponibilizado no site da OBMEP. A impressão do material será feita na própria unidade de Nepomuceno.

4.3. USO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DO CEFET-MG
Sala de aula 310, campus Nepomuceno.
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5. CRONOGRAMAS
Mês
PERÍODO DE
REALIZAÇÃO

Ano

Início

Mês

Parâmetro de tempo de cronograma (✓)

Ano

Fim
10

2019

05

2019

Mensal

AÇÕES

1º

Bimestral

2º

3º

Trimestral

4º 5º 6º 7º 8º

9º 10º 11º 12º

Aulas e resolução de questões em sala para a primeira fase
Aulas e resolução de questões em sala para a segunda fase

Testes e simulados

Obs. As ações poderão ser detalhadas

6. PARTICIPAÇÃO EXTERNA
Fundação de Apoio como Contratante

Fundação de Apoio como
Interveniente

Outro (identificado na seção abaixo)

Sem participação externa

6.1.

Fundação de Apoio como Contratada

IDENTIFICAÇÃO DO PARTÍCIPE EXTERNO
RAZÃO SOCIAL

CNPJ

EE Doutor Ernane Vilela Lima

19697630/0001-95

ENDEREÇO

BAIRRO
Centro

BR 265

CEP:

37250000

035 38611193

TEL

Nepomuceno MG

SITE

REPRESENTANTE LEGAL

CARGO

Sérgio Cleber Rodrigues

CI
M2442547

MUNICÍPIO-UF

Diretor

CPF
3529928267

TEL
999960246

e-mail
escola.173371@educacao
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6.2.

OBRIGAÇÕES DAS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES (compromissos / investimentos / recursos)

Indicar e selecionar alunos para participarem do curso de extensão.

____________________________________

Data

____ /____ / ______

Coordenador da Atividade
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Emitido em 14/05/2019
PLANO DE TRABALHO Nº 177/2019 - DFGNEP (11.01.33.11)
(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 14/05/2019 20:38 )
MARINA MUNIZ DE QUEIROZ
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO
1279649

Para verificar a autenticidade deste documento entre em https://sig.cefetmg.br/documentos/ informando seu número:
177, ano: 2019, tipo: PLANO DE TRABALHO, data de emissão: 14/05/2019 e o código de verificação:
1f46430041

