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PROGRAMA IMPULSO JOVENS STEAM 

MatActiva Promotion of learning in Mathematics  
MatActiva Promoção da aprendizagem em Matemática 

(Young STEAM) 
 

Curso de formação: Matemática 4U2 

 

O Curso de formação “Matemática 4U2” surge no âmbito do Projeto MatActiva Promotion of 

learning in Mathematics / Promoção da aprendizagem em Matemática, do Instituto Superior de 

Contabilidade do Porto do Politécnico do Porto (ISCAP/P.PORTO) associado ao Programa 

Impulso Jovens STEAM do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), cujo objetivo consiste em 

promover e apoiar iniciativas orientadas exclusivamente para aumentar a graduação superior 

de jovens em áreas de ciências, tecnologias, engenharias, artes e matemática (STEAM - Science, 

Technology, Engineering, Arts and Mathematics), dando resposta às novas necessidades do 

mercado de trabalho. 

Este curso tem como objetivo principal munir os estudantes do ISCAP, de um conjunto de 

competências que favoreça a sua integração e sucesso. Pretende-se, através de práticas 

pedagógicas distintas e inovadoras bem como de metodologias ativas de aprendizagem, reforçar 

a formação superior inicial dos nossos estudantes, lecionando conteúdos que visam ser um 

complemento em tópicos de Matemática, detetados como frágeis ou inexistentes na sua 

formação de base, de forma a favorecer o acompanhamento letivo e o sucesso académico nas 

unidades curriculares da área científica de Matemática, pilares estruturantes de diferentes 

cursos do ISCAP. 

 

Condições de Acesso 
 

Podem candidatar-se a este curso: 

Estudantes de licenciatura dos cursos de Contabilidade e Administração, de Comércio 
Internacional e de Marketing do ISCAP. 
     

Critérios de Seleção 

1. A seleção dos candidatos será feita mediante apreciação curricular, por um júri constituído 
pelos formadores do curso. 

 

2. Na apreciação curricular serão tidos em conta os seguintes elementos: 

− Estudantes que não tenham obtido aprovação à UC de Matemática/ Matemática de 
Ciências Empresariais I em 2021/2022 (50%); 

− Classificação obtida nas Unidades Curriculares da Área Científica de Matemática, será 
dada preferência aos estudantes com menor classificação (25%); 

− Motivação (25%); 

− Entrevista de seleção, caso a Coordenação do Curso a considere necessária para garantir 
a correta ordenação dos candidatos. 



 

 

Informações Gerais 

Datas de 
realização 

Duração Certificado Vagas Custo Horário 

18/03/2023 
a 

27/05/2023 
24 horas Formação 30 Isento 

Sábados  
9h30 – 12h30 

 

O curso decorrerá presencialmente (8 aulas) e funcionará com um número mínimo de 15 
formandos. 

Programa Formadores 
Módulo 1 – Perspetiva de revisão 

 
Filomena Soares  

Módulo 2 – Funções I 
 

Maria Paula Nunes 

Módulo 3 – Funções II 
 

Vera Oliveira  

Módulo 4 – Funções III 
 

Ana Paula Lopes 

 

Integrado no projeto MatActiva Promotion of learning in Mathematics / Promoção da 
aprendizagem Matemática, o Instituto Superior de Contabilidade do Porto do Politécnico do 
Porto (ISCAP/P.PORTO) atribuirá:  

• Três Bolsas “Mérito Mais - Bolsa Impulso Jovens STEAM”, cada uma no valor de 350€, 
destinada a estudantes que concluam a totalidade do curso com aproveitamento escolar 
excecional. As bolsas serão atribuídas aos estudantes com a média final de curso de formação 
mais elevada, entre os que obtiverem uma classificação igual ou superior a 16 valores. Em 
caso de empate, os alunos empatados dividirão o valor da bolsa disponível; 

• Uma Bolsa para a igualdade de género – “Ser Igual - Bolsa Impulso Jovens STEAM”, no valor 
de 150€. Os inscritos no curso pertencentes ao género minoritário serão selecionados para 
a esta bolsa, sendo depois seriados por ordem decrescente da média final do curso. Em caso 
de empate, os alunos empatados dividirão o valor da bolsa disponível; 

• Uma Bolsa de incentivos para estudantes desempregados – “Mais Emprego - Bolsa Impulso 
Jovens STEAM”, no valor de 200€. Os alunos após o começo do Curso devem, no prazo de 5 
dias uteis, apresentar documento comprovativo da situação de desemprego. 
 

As candidaturas a este Curso de Formação são feitas online, o prazo limite é dia 11 de março 
2023, e deve submeter a sua candidatura aqui. 

 

https://forms.gle/77MXTWw37SVSdhUd8

