
 
 

SELEÇÃO DE INTEGRANTES PARA O 

GRUPO DE ESTUDO DE DESENHO ANIMADO E HISTÓRIAS EM QUADRINHO  

PARA O ENSINO – GEDAHQE 

SEMESTRE 2023.1 

 

Coordenadores: Prof. Ronaldo Portela Coutinho 

       Prof. Nilton José Neves Cordeiro 

 

Público alvo 

Alunos e ex-alunos do Curso de Licenciatura em Matemática da UVA, alunos de outros cursos 

da UVA, alunos de outras Instituições de Ensino Superior (IES), além de outros profissionais 

da Educação que tenham interesse no uso de Desenhos Animados e Histórias em Quadrinhos 

para o ensino. 

 

Tema de estudo 

Pesquisas atuais sobre histórias em quadrinhos para o ensino. 

 

Objetivos 

>> Neste semestre, o Grupo de Estudo de Desenho Animado e História em Quadrinho para o 

Ensino (GEDAHQE) tem o objetivo de elaborar histórias em quadrinhos para o ensino de 

alguns conteúdos relacionados à área de Matemática, Estatística ou Educação Financeira. 

 

Quando serão os encontros? 

Os encontros para estudo serão realizados de maneira presencial, quinzenalmente às quartas-

feiras de 16:00 às 17:50, em datas pré-agendadas pela coordenação do grupo, necessariamente 

dentro do período letivo do semestre vigente. 

 

Quem poderá ingressar no Grupo de Estudos de Desenho Animado e Histórias em 

Quadrinhos para o Ensino? 

Alunos e ex-alunos do Curso de Licenciatura em Matemática da UVA, alunos de outros cursos 

da UVA, alunos de outras IES e profissional da Educação. 

  

Procedimentos Metodológicos 

Serão feitos estudos bibliográficos e documentais, para subsidiar discussão acerca do uso de 

Histórias em Quadrinhos para o ensino, fundamentalmente na Matemática, Estatística, 

Probabilidade e Educação Financeira. Concomitantemente a isso, será buscada, pelo grupo, a 

elaboração de histórias em quadrinhos que abordem conteúdos específicos das áreas 

explicitadas.  

Acontecerão encontros, quinzenais, com debates, discussões, apresentações, sempre com o 

intuito de fomentar e enriquecer as questões propostas na seção Objetivos. A carga horária total 

das atividades desenvolvidas pelo grupo será de 30 horas. 

 

Inscrições e Resultados 

As inscrições se darão exclusivamente por e-mail, de 10 a 20 de março de 2023, com o envio 

de: 

 

a) Para alunos de curso superior: 

> histórico escolar; 



 
 

> comprovante de matrícula; 

> rg e cpf; 

> caso tenha, também enviar: alguma comprovação de documentação de produção científica 

(elaboração de artigo, TCC, apresentação de trabalho, etc.), na área de atuação do Grupo de 

Estudos de Desenho Animado e Histórias em Quadrinho para o Ensino. 

 

b) Para ex-alunos do Curso de Licenciatura em Matemática da UVA: 

> histórico escolar; 

> rg e cpf; 

> caso tenha, também enviar: alguma comprovação de documentação de produção científica 

(elaboração de artigo, TCC, apresentação de trabalho, etc.), na área de atuação do Grupo de 

Estudos de Desenho Animado e Histórias em Quadrinho para o Ensino. 

 

c) Para profissionais da Educação: 

> rg e cpf; 

> comprovante de vínculo profissional; 

> caso tenha, também enviar: alguma comprovação de documentação de produção científica 

(elaboração de artigo, TCC, apresentação de trabalho, etc.), na área de atuação do Grupo de 

Estudos de Desenho Animado e Histórias em Quadrinho para o Ensino. 

 

O e-mail deve ser enviado para gedahqe.uva@gmail.com com os anexos acima citados, 

colocando como assunto do e-mail “INSCRIÇÃO PARA GRUPO DE ESTUDOS 2023.1” e, 

ainda, com as seguintes informações no corpo do texto: 

 

i) Nome completo; 

ii) Telefone; 

iii) E-mail; 

iv) Curso ao qual o aluno pertence, se universitário; instituição onde trabalha, se professor; 

 

Serão selecionados um máximo de 16 (dezesseis) membros para o grupo a partir da análise dos 

documentos enviados, que darão subsídios para a seleção de participantes para o grupo. 

 

Os critérios para seleção de participantes para o grupo são apenas classificatórios e não 

eliminatórios! 

 

A divulgação dos selecionados ocorre até o dia 21 de março de 2023, no site do Curso de 

Licenciatura em Matemática. 

 

Avaliação e Rendimento 

Terão desempenho satisfatório aqueles que tiverem pelo menos 75% de frequência e, 

obviamente, tenham desenvolvido as atividades implicadas durante os encontros quinzenais. 

 

Sobral, 10 de março de 2023. 

___________________________________ 

Nilton José Neves Cordeiro 

Coordenador do Grupo 

___________________________________ 

Ronaldo Portela Coutinho 

Coordenador do Grupo 
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