
A SEMAT é um encontro de docentes,
discentes, pesquisadores e profissionais da
educação empenhados no movimento de
difusão das propostas de ensino, pesquisa e
extensão que tornam o conhecimento
matemático, a partir das suas relações com a
cultura, tecnologia, artes e práticas sociais
tradicionais.

Na sua 8ª edição, a SEMAT traz como tema as
relações entre MATEMÁTICA E IDENTIDADE:
cultura, diversidade e inclusão.

O evento terá sua programação realizada pelas
plataformas de reuniões virtuais e exibidas
no canal do LEMAT/GETNOMA no You Tube.

https://www.youtube.com/channel/UCqxljBe
BGwNlmTj9Mf3pEMA

Apresentação

Os trabalhos serão inscritos em duas
categorias: pôster e Comunicação Oral.

Inscrições de trabalhos

Pôster Os trabalhos serão exibidos no site do
LEMAT com a seguinte estrutura:

1- Pôster organizado conforme templates e salvo em: 
PDF e JPGE;

2- Texto de 2 a 4 laudas conforme templates, salvo em 
PDF e word.

3 - Vídeo de apresentação do pôster com no máximo 
de 3 minutos de tempo

Comunicação Oral
As comunicações serão apresentadas em salas de
reuniões virtuais, organizadas por coordenadores de
grupo. Cada trabalho terá 15 min de apresentação.
Em cada sala serão apresentados até três trabalhos,
com questionamentos e comentários ao final das
apresentações.

Material para inscrição das comunicações orais:

Material para inscrição do pôster:

Título do trabalho

Nome do(s) autor(es)

Botão para baixar 
PDF do Texto

Imagem reduzida do 
pôster

Como link para vídeo 
de apresentaçãoBotão para baixar 

PDF do pôster

1- Texto de 8 a 12 laudas conforme templates, salvo 
em PDF e word.

2 – Power Point conforme templates, para apresentar 
na sala virtual.

Programação

02/07 a 02/10 – Submissão de trabalhos

02 de dezembro
9h às 11h30  - Comunicação Oral

15h30   - Mesa de Abertura e Homenagens

16h        - Palestra de Abertura

03 de dezembro

04 de dezembro

Investimento

www.osvaldosb.com/viii-semat

Inscrições (individuais) com trabalho
Discentes da graduação.................................R$ 20,00
Discentes da Pós-Graduação e
Profissionais da educação..............................R$ 40,00

Inscrições (individuais) sem trabalho
Discentes da graduação.................................R$ 10,00
Discentes da Pós-Graduação e
Profissionais da educação..............................R$ 20,00

18h30   - Minicursos

15h   - Painel Temático

18h30   - Minicursos

16h   - Palestra de Encerramento

18h   - Mesa de encerramento e Premiação dos Trabalhos 

9h às 11h30  - Comunicação Oral

9h às 11h30  - Comunicação Oral


