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EDITAL DE CIRCULAÇÃO INTERNA 021/2017 
PROGRAMA DE INCENTIVO À MATEMÁTICA – PRIMA  

Curso Matemática Financeira com Uso da HP12C 
 

 
A Coordenação de Acompanhamento e Apoio Pedagógico ao Estudante- CAAPE/DIDES/PRAE, em 

parceria com o Instituto de Matemática, Estatística e Física/IMEF, torna público que estão abertas as inscrições 
para o curso Matemática Financeira com Uso da HP12C, promovido pelo Programa de Incentivo à 
Matemática - PRIMA, que integra o Programa de Acompanhamento e Apoio Pedagógico ao Estudante, 
desenvolvido em conjunto com a Pró-Reitoria de Graduação - PROGRAD. O curso ocorrerá no 2° semestre de 
2017. 
OBJETIVO: Mostrar por meio de exemplos práticos os conceitos da Matemática Financeira e suas aplicações 
com a utilização da calculadora financeira HP12C. 
CONTEÚDO DO CURSO: Matemática Financeira e Engenharia Econômica. 
DAS VAGAS: Serão disponibilizadas 25 vagas para estudantes matriculados na FURG que já tenham cursado 
a disciplina de Matemática Financeira ou que esteja dispensado (cursado em outra faculdade ou em outro 
curso). 

ETAPAS DO PROCESSO DE INCRIÇÃO 
 

1º) REALIZAR INSCRIÇÃO ONLINE no site: http://www.sinsc.furg.br   

PERÍODO: Das 0h00min do dia 17/07/2017  até 23h59min do dia 14/08/2017. 

2º) Aguardar a homologação da inscrição no site www.prima.furg.br no dia 15/08/2017. 

3º) Se houver mais do que 25 inscrições, será feito um sorteio para classificar os estudantes selecionados que 
irão participar do curso. Os demais, ainda na ordem do sorteio, serão considerados suplentes. 

4º) O estudante selecionado deverá ir à secretaria do IMEF para confirmar sua inscrição nos dias 16 a 18 de 
agosto de 2017. O estudante selecionado que não confirmar sua inscrição terá sua vaga preenchida por um 
estudante suplente na ordem de classificação do sorteio e deverá comparecer na secretaria do IMEF para 
confirmar sua inscrição no dia 21 de agosto de 2017. 

Metodologia: 

 As aulas serão presenciais, onde será distribuído aos participantes um livro e o empréstimo (a cada 
aula) de uma calculadora HP12C em dois encontros semanais, conforme cronograma a seguir: 

 Turma U – Terça-feira: 17h10 às 18h50 e Quinta-feira: 17h10 às 18h50 

Agosto  24, 25 e 31 

Setembro 01, 08, 14, 15, 21 e 22. Avaliação: Plataforma Moodle de 23 a 30.   

 O(A) estudante deve ter 75% de presença e nota igual ou maior do que 60% na avaliação para poder 
receber um certificado digital de 20 horas, que poderá ser usado como atividade complementar.  

Atenção! 
 Se, após iniciar o curso, houver necessidade de cancelar a inscrição, o(a) estudante deverá 

comparecer à Coordenação de Acompanhamento e Apoio Pedagógico ao 
Estudante/CAAPE/DIDES/PRAE, durante o período do curso, para justificar, por escrito, a desistência. 
O(A) estudante que abandonar o curso sem justificativa poderá ser indeferido nas próximas inscrições 
junto ao Programa de Acompanhamento e Apoio Pedagógico ao Estudante, pelo período de um ano 
letivo. 

MAIS INFORMAÇÕES:  
 Coordenação de Acompanhamento e Apoio Pedagógico ao Estudante – CAAPE: (53)3293 5088 
 Coordenação do Programa de Incentivo à Matemática – PRIMA: (53)3233 6907  

 

http://www.sinsc.furg.br/
http://www.prima.furg.br/

