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RESUMO

O ensino de conteúdos de matemática para cursos universitários, relacionados ou não à área de Ciências Exatas, revela muitas resistências e dificuldades, as quais repercutem

diretamente nos elevados índices de reprovação. Neste contexto, a modelagem matemática vem se tornando uma grande aliada para tornar o ensino desta disciplina mais

interessante e motivador. Constitui-se em uma alternativa pedagógica que ajuda a relacionar a matemática escolar com uma atividade que não é essencialmente um problema

matemático. Nosso objetivo central é investigar contextos, possibilidades e perspectivas para a modelagem matemática em cursos superiores com vistas a favorecer aos

estudantes um efetivo aprendizado dos conteúdos em suas distintas áreas de aplicação/formação profissional. Desta forma, foram elaboradas propostas didáticas de modelagem

matemática para as disciplinas de Introdução aos Modelos Probabilísticos, Noções de Cálculo I e Cálculo Aplicado à Agronomia, vinculadas respectivamente aos cursos de

Engenharia Elétrica, Sistemas de Informação e Agronomia da UEMG/Campus Ituiutaba. Considerando o período de maio a agosto de 2016, durante intervenções nas referidas

disciplinas e envolvendo em torno de 70 estudantes, procedemos a uma análise qualitativa dos resultados obtidos. As atividades consistiram na resolução de problemas de

enunciados abertos e fechados que enfatizaram o processo de modelagem, para os quais uma das grandes dificuldades apresentadas foi a carência de domínio de conceitos

básicos de matemática, fundamentais para a modelização. Por outro lado, foi possível identificar um avanço significativo na compreensão da situação real buscando estabelecer

parâmetros matemáticos. Isto representa uma tomada de consciência no sentido de retomar conceitos matemáticos cuja compreensão ainda não é suficiente, que é uma das

etapas principais da modelagem.
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