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CHAMADA DE PROPOSIÇÃO DE CURSOS PARA A  
VIII SEMANA DA MATEMÁTICA DE ABAETETUBA – SEMAT 

 

1 - Apresentação 

 A 8ª edição da Semana da Matemática de Abaetetuba – VIII-SEMAT será realizada no período 

de 02 a 04 de dezembro de 2020, de maneira remota, com programação diversificada: palestras, 

apresentação de trabalhos e cursos. Para convidar a comunidade acadêmica e educadores do ensino 

básico à proposição dos cursos da VIII SEMAT, apresentamos as seguintes diretrizes que orientam 

as propostas para avaliação e inclusão na programação do evento.  

 Os cursos, assim como as demais atividades da VIII SEMAT, serão apresentados de maneira 

remota, a partir de salas de reuniões virtuais. Assim, as propostas devem utilizar os recursos 

disponíveis aos encontros virtuais, como: apresentação de slides, vídeos e imagem em tempo real. 

 

2 - Quanto ao formato 

 Os cursos serão oferecidos em duas categorias: oficinas e minicurso, obedecendo às 

seguintes estruturas: 

 Oficinas: Atividades práticas que orientam a construção de materiais didáticos que 

favorecem a compreensão e o exercício de conceitos matemáticos. Os materiais que serão 

usados pelos participantes devem ser de fácil acesso e baixo custo, preferencialmente, 

materiais encontrados nas escolas. Para facilitar a apresentação de materiais e das técnicas 

de construção dos recursos didáticos, os ministrantes podem elaborar pequenos vídeos que 

serão exibidos no momento do curso. 

Minicursos: Atividades de discussão de conceitos, propostas didáticas, orientações de 

pesquisas, estudos e produções de atividades acadêmicas. Nos minicursos serão utilizados 

os mesmos recursos das salas de reuniões virtuais, contudo, solicita-se que sejam 

priorizados: o diálogo e a interação dos participantes durante o minicurso, que não se 

caracterize como palestra. 

3 - Quanto à publicação do material do curso 

 O curso selecionado terá seu material de apoio publicado no formato e-book, com registro 

de IBSN, que será disponibilizado aos participantes inscritos nos cursos. A partir da aprovação da 

proposta, os autores devem produzir seus materiais, seguindo o templates oferecido pela 

coordenação da VIII SEMAT. 
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4 - Quanto à inscrição das propostas 

 As proposições de minicursos e oficinas devem ser enviadas ao e-mail: 

lematufpa@gmail.com até o dia 20 de agosto de 2020, no formato word, seguindo o modelo: 

Modelo de proposição de curso para a VIII SEMAT 

Identificação 

Nome do proponente  

Instituição  

Titulação  

Celular (whats app)  

e-mail  

Proposta de curso 

Categoria (      )  Minicurso (      ) Oficina 

Título do curso  

Temática central  

Conteúdos do curso  

Objetivo   

Resumo da Metodologia  

Materiais necessários aos 

participantes do curso 

 

Bibliografia Básica  

Coautores (se for o caso)  
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5 – Quanto ao número de propostas  

 Serão selecionados 5 (cinco) minicurso e 8 (oito) oficinas. Os minicursos terão 3h de carga 

horária, sendo uma hora e meia a cada dia. As oficinas terão duração de uma hora, realizada em um 

só dia. Teremos quatro oficinas por dia. 

Programação 

Horário 02 / 12/2020 03/ 12/2020 

 
18h30 às 20h 

Sala A – minicurso 1 - PARTE 1 Sala A – minicurso 1 - PARTE 2 

Sala B – minicurso 2 - PARTE 1 Sala B – minicurso 2 - PARTE 2 

Sala C – minicurso 3 - PARTE 1 Sala C – minicurso 3 - PARTE 2 

Sala D – minicurso 4 - PARTE 1 Sala D – minicurso 4 - PARTE 2 

Sala E – minicurso 5 - PARTE 1 Sala E – minicurso 5 - PARTE 2 

 
20h15 às 21h15 

Sala A – Oficina 1 Sala A – Oficina 5 

Sala B – Oficina 2 Sala B – Oficina 6 

Sala C – Oficina 3 Sala C – Oficina 7 

Sala D – Oficina 4 Sala D – Oficina 8 

 

Os participantes inscritos poderão fazer: um minicurso e duas oficinas. 

 

6 - Cronograma 

Inscrições das propostas 23 de julho à 20 de agostos de 2020 

Análise das propostas  21 a 25 de agosto de 2020 

Divulgação das propostas aprovadas  26 de agosto de 2020 

Data para entrega do material escrito do curso 
para edição e publicação 

10 de outubro de 2020 

Revisão do autor para a versão de publicação 
do material  

25 a 30 de outubro de 2020 

Publicação da versão final do material 20 de novembro de 2020 

Lançamento dos livros dos cursos 02 de dezembro de 2020 

 


