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Relatório Final de Cumprimento do Objeto
Nome do Beneficiário:

Período a que se refere o Relatório:
De: / /
a / /

Auxílio nº:
Instituição Vinculada:

1. RESULTADOS ALCANÇADOS
1.1- Descrição dos resultados (detalhar a aplicação dos recursos na obtenção do objeto pactuado. Essa descrição
deve relacionar a aplicação das despesas na consecução do projeto aprovado no âmbito do programa da CAPES para o
qual foi firmado o AUXPE objetivo dessa prestação de contas).

O Life Polo - Diadema iniciou suas atividades em 03/2014 atendendo a unidades curriculares do
Curso de Ciências - Licenciatura em três salas da unidade Antônio Doll do Campus Diadema: Life 1,
Life 2 e Life 3.

Sala LIFE 01 – Sala de Apoio ao Estágio Supervisionado, Extensão, PIBID, Prodocência e Extensão.
Nela acontecem aulas do Curso de Ciências – licenciatura, reuniões dos diversos grupos e estocagem dos materiais
usados pelo PIBID, Prodocência, Estágio Supervisionado e Extensão (Programa de formação continuada de
Professores de ciências e Matemática: a Prática docente em foco. http://gefop.unifesp.br )
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Sala LIFE 02 – Sala de Estudos.
Nela está nosso acervo de livros e estarão laptops para consultas. É utilizada também com horários programados
para estudos, aulas do Curso de Ciências – Licenciatura e reuniões dos diversos grupos.
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Sala LIFE 03 – Sala Multimídias
Nela estão instalados TV e home theater bem como a maioria dos laptops. A sala é usada para aulas do Curso
Ciências – licenciatura e reuniões dos diversos grupos.

Sua instalação se concretizou em 13/08/2014, quando começamos a utilizar os equipamentos
eletrônicos. A seguir detalhamos o uso dos equipamentos adquiridos neste curto espaço de tempo.
I - Máquinas fotográficas e Filmadoras
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O uso deste equipamento está previsto principalmente para fins de pesquisa ou produção de materiais
educativos. Para conservação e uso desses materiais foi realizado em outubro de 2014 - Curso
Introdução à fotografia e vídeo digitais com câmeras dslr: contando histórias com imagens e
movimento – ministrado por Prof. Dr. André Bianco. Dele participaram alunos e professores da
UNIFESP.

Local: Life Sala - 3

Foto 1- Prof. Dr. André Bianco

Foto 2 – Momento do Curso

A partir daí instalamos um pequeno Atelier de Foto e Filmagem que está sendo usado para o
desenvolvimento de projetos de IC e TCC do referido professor junto ao seu grupo de estudo e
pesquisas vinculas ao LIFE.
II - Multimídias: laptops, TV e Home Theater
Estão sendo utilizado para a condução de unidades curriculares do Curso de Ciências – Licenciatura
(Diadema) e para cursos de extensão como: Grafmatica: funções matemáticas para alunos do
primeiro ano da licenciatura com a finalidade de instruir os licenciandos e colher dados para o projeto
de pesquisa intitulado ¨Softwares livres sobre funções matemáticas: algumas potencialidades
educacionais matemática¨ cadastrado no CPE da universidade sob o número: 0091/2014.
III – Livros, mobiliário e impressoras
Para além da utilização destes equipamentos nas já citadas unidades curriculares de curso de
licenciatura, o LIFE – POLO Diadema também atende aos subprojetos do PIBID: biologia, ciências,
física, matemática e química, onde os alunos desenvolvem material didático.

Reunião ocorrida na sala Life -1 em 27/01/2015 com a finalidade de construir material didático para as
oficinas matemáticas itinerantes do Subprojeto PIBID – Matemática.
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Foto 1 – Professora coordenadora
do projeto, professora supervisora
e licenciandos num trabalho
coletivo.

Foto 2 – Ao fundo vê-se armários de Foto 3 – Kits de experimentação
uso exclusivo para o material de em fase final de construção.
consumo financiado para os projetos
PIBID.

Agora com a retomada dos trabalhos do Prodocência o Life também dará suporte a estas ações. Já
instalamos uma estação de trabalho para este fim na Life Sala – 1.

Foto 4 – A direita vê-se a Estação de Trabalho da
Prodocência, armário, computador e impressora
(financiada pela CAPES no projeto Prodocência)

Os referidos equipamentos, também propiciam a sala de estudos que faz uso direto do acervo de
livros adquiridos com financiamento da CAPES ( LIFE e Prodocência). Para um melhor atendimento
de consulta do acervo foi desenvolvido por alunos um publicador que armazena o cadastro de livros.
Acesso:
www.netsmart.com.br/biblioteca.
Neste final de ano teremos apresentações de TCC que se utilizaram das dependências do Life. A
título de exemplo deixo aqui duas delas: A primeira trata do uso de soft na sala de aula e a outra foca
a questão da interdisciplinaridade entre química e matemática. TCCs: Softwares livres sobre funções
matemáticas: algumas potencialidades educacionais matemáticas de Carlos Alberto Tavares Dias
Filho orientação Profa. Dra. Verilda Speridião Kluth e Enlaces da química com a matemática: uma
proposta para o ensino médio de Lucélia Moradei Santos orientação Profa. Dra. Verilda Speridião
Kluth.
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2- Comentários adicionais:

(publicações, teses, dissertações, artigos científicos, citações, congressos, patentes,
outros):

Citaremos aqui alguns exemplos de publicação - KLUTH, V.S. Vereda fenomenológica na iniciação
à docência: razão e proporção. In Anais do Encontro Nacional de Educação Matemática – Educação
Matemática – Retrospectiva e Perspectiva. Curitiba. PR.- 18-21 de junho de 2013 onde descrevemos
um kit de experimentação para o ensino e aprendizado de razão e proporção e a apresentação de
pôster intitulado Oficina Resolução de Problema com características interdisciplinares enlaçando
física e matemática no III Seminário em Resolução de Problemas – Unesp – Rio Claro – 04 e
05/11/2014. Link do evento: Unesp - Universidade Estadual Paulista [FMB] Estas ações e
outras ações do PIBID estão sendo desenvolvidas nas dependências do LIFE- POLO Diadema.
.

3- Justificativa (justificar as alterações à proposta original realizadas durante a execução do presente financiamento,
se houver)

O LIFE poderia realizar mais se contasse com técnicos para nos auxiliar.

O BENEFICIÁRIO PODERÁ UTILIZAR OUTROS FORMULÁRIOS OU TEXTOS DESCRITIVOS, DESDE QUE CONTENHAM AS INFORMAÇÕES BÁSICAS NECESSÁRIAS
CONSTANTES DESSE DOCUMENTO

Local/Data

Assinatura/Carimbo do Beneficiário do AUXPE
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