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Como ensinamos Matemática no ensino superior? Em particular
como ensinamos Matemática a estudantes de licenciaturas na área
das ciências Empresariais? Como os motivamos?
Ensinar é um processo de aprendizagem, enquanto ensinamos, também
aprendemos. Sempre que se assume a coordenação de uma unidade
curricular fazemos o melhor para ampliar os conhecimentos dos nos-
sos estudantes, mas também os nossos. Utilizamos novas abordagens
para estimular os estudantes a aprenderem, sempre na expetativa de
que eles sejam sedentos de conhecimento, mas quando lecionamos
Matemática este entusiasmo nem sempre é muito viśıvel. Assim,
desdobramo-nos em esforços para encontrar o método ideal.
Este trabalho tem como objetivo apresentar o método de ensino uti-
lizado na unidade curricular de Fundamentos de Matemática do 1o

ano do curso de licenciatura em Gestão de Sistemas de Informação.
Sabendo que os estudantes deste curso têm grande interesse pela
informática, iniciamos um projeto piloto cujo objetivo é lecionar os
conteúdos programáticos desta unidade curricular, álgebra linear e
cálculo integral, com recurso ao software R. Este software é ampla-
mente utilizado no ensino da Estat́ıstica, mas não tem sido muito
utilizado no ensino da álgebra linear e do cálculo.
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