SELEÇÃO DE INTEGRANTES PARA O
GRUPO DE ESTUDO DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA – GEEF
SEMESTRE 2018.2
Coordenador: Prof. Nilton José Neves Cordeiro
Público alvo
Alunos e ex-alunos do Curso de Licenciatura em Matemática da UVA que tenham interesse em
Matemática e Educação Financeiras.
Tema de estudo
A Educação Financeira no âmbito escolar.
Objetivos
>> Entender o que é Educação Financeira;
>> Perceber a diferença e/ou relação existente entre Matemática Financeira e Educação Financeira;
>> Buscar elementos da Educação Financeira nos PCNs;
>> Identificar elementos de Educação Financeira além dos PCNs, na BNCC, por exemplo.
>> Preparar atividade e, consequentemente, participar da Semana Nacional de Educação Financeira,
evento promovido pela Estratégia Nacional de Educação Financeira, a se realizar, provavelmente, no
primeiro semestre de 2019.
Quem poderá ingressar no Grupo de Estudos de Educação Financeira
Qualquer aluno ou ex-aluno, tendo cursado ou não a disciplina de Matemática Financeira ou
Matemática Comercial e Financeira, selecionado de acordo com os critérios expostos adiante.
Procedimentos Metodológicos
Serão feitos estudos bibliográficos e documentais, de forma a provocar uma discussão acerca do
entendimento do que é e como se comporta/apresenta a Educação Financeira a nível escolar.
Acontecerão encontros geralmente quinzenais, com debates, discussões, apresentações, sempre
com o intuito de fomentar e enriquecer as questões propostas no Objetivos.
Na primeira parte do semestre 2018.2, compreendida entre novembro e dezembro de 2018, os
encontros serão nas tardes, a partir das 15 hs, das seguintes terças-feiras: 13/11, 27/11, 11/12 e 18/12.
Na segunda parte do semestre, a partir de janeiro de 2019, o dia da semana será definido pelo

grupo que já iniciou os encontros, permanecendo o turno da tarde.
A carga horária total das atividades desenvolvidas pelo grupo será de 30 horas.
Inscrições e Resultados
As inscrições se darão exclusivamente por meio de formulário eletrônico, envio de histórico
escolar e comprovação de documentação de produção científica (elaboração de artigo, tcc, apresentação
de trabalho, etc., na área de atuação do Grupo de Estudos de Educação Financeira) na página
(www.matematicauva.org/geef-20182), do dia 16 de outubro a 04 de novembro de 2018. Toda
documentação deverá ser escaneada e anexada no formulário eletrônico.
Serão selecionados um máximo de 8 (oito) membros para o grupo:
No máximo 3 (três) ex-alunos do curso, levando-se em conta:
>> produção científica correlacionada com o tema;
>> a média final do aluno nas disciplinas Matemática Financeira ou Matemática Comercial e Financeira,
caso tenha cursado;
>> o índice de rendimento acadêmico (IRA).
Os três critérios acima estão em ordem de importância/prioridade, com pesos 5, 3 e 2, respectivamente.
No máximo 8 (oito) alunos do curso, levando-se em conta:
>> produção científica correlacionada com o tema;
>> o percentual de carga horária já cursada para a integralização dos créditos do curso;
>> a média final do aluno nas disciplinas Matemática Financeira ou Matemática Comercial e Financeira,
caso tenha cursado;
>> o índice de rendimento acadêmico (IRA).
Os quatro critérios acima estão em ordem de importância/prioridade, com pesos 4, 3, 2 e 1,
respectivamente.
A divulgação dos selecionados ocorre no dia 05 de novembro de 2018, no site indicado acima.
Avaliação e Rendimento
Terão avaliação satisfatória na atividade aqueles que tiverem pelo menos 75% de frequência
e,obviamente, tenham apresentado as atividades implicadas durante os encontros quinzenais.
Sobral, 16 de outubro de 2018
Porf. Nilton José Neves Cordeiro – Coordenador do GEEP
Curso de Licenciatura em Matemática - UVA

