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Título: Análise de Erros 

Objetivo: Temos como objetivo estudar, analisar e classificar erros comuns cometidos 

por alunos das disciplinas fornecidas pela UAMat. O projeto terá parceria com o 

professor Amauri Araújo Cruz. Ele possui uma vasta coleção de erros cometidos por 

seus alunos, e irá nos fornecer esta coleção para ser objeto de estudo. Finalmente, 

baseado nos erros analisados, iremos produzir uma lista de exercícios para treinar os 

alunos a não cometerem mais esses erros.  

 

Plano de Estudo: O estudo será dividido em três blocos de trabalho: 

- Pesquisa Bibliográfica, para que possamos ter uma boa base teórica para a realização 

da análise; 

- Realizar a análise e classificação dos erros fornecidos pelo professor Amauri Araújo 

Cruz; 

 

- Produzir uma lista de exercícios para treinar e orientar os alunos a não cometerem os 

erros de maior frequência.   

 

      

Metodologia: A metodologia consiste em exposições semanais com duas horas de 

duração, nas quais o assunto estudado é exposto pela aluna. O trabalho será realizado 

com base nos erros fornecidos pelo professor Amauri.  

 

Cronograma de estudo: 

2018 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

     x x x x x x   
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