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EDITAL DE CIRCULAÇÃO INTERNA 022/2017 
PROGRAMA DE INCENTIVO À MATEMÁTICA – PRIMA  

Curso de Pré-Cálculo – Modalidade a Distância 
 

A Coordenação de Acompanhamento e Apoio Pedagógico ao Estudante- CAAPE/DIDES/PRAE, em 
parceria com o Instituto de Matemática, Física e Estatística/IMEF, torna público que estão abertas as inscrições 
para o Curso de Pré-Cálculo – Modalidade a Distância, do 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: Retomar os conteúdos de Matemática Básica de nível fundamental e médio indispensáveis para as 
disciplinas que envolvem Matemática em nível superior a fim de promover as condições necessárias à 
formação acadêmica do(a) estudante. 
CONTEÚDO DO CURSO: Matemática Básica. 
DAS VAGAS: Serão disponibilizadas 300 vagas para os estudantes matriculados em qualquer curso de 
graduação da FURG. 
DATA PROVÁVEL PARA O INÍCIO DO CURSO: 15/08/2017. 

 
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) A distribuição das vagas será feita de acordo com a ordem de inscrição.  

Metodologia: 

 O material didático será disponibilizado na plataforma Moodle. O estudante fará a leitura da apostila de 
cada Aula e a seguir responderá o "Questionário online" para avaliar o seu aprendizado.  

 Para que o estudante possa avançar no curso, será necessário que responda ao questionário online de 
cada Aula com desempenho igual ou superior a 70% e que a partir da Aula 2 terá como pré-requisito a 
aprovação na Aula anterior.  

 Quem não conseguir nota igual ou superior a 70% em alguma Aula, será encaminhado para  monitoria, 
onde terá a oportunidade de sanar suas dúvidas e responder ao questionário da Aula em que não 
conseguiu atingir a nota mínima.  

 O curso terá duração de até 10 semanas e o(a) estudante deverá responder a todos os questionários e 
obter uma média final igual ou superior a 70 (70%).  

 O(A) estudante que concluir o curso com êxito receberá um certificado digital de 40 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 (53)8414 2670 
 

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

