CONVITE PÚBLICO 01/2016 (MATEMÁTICA/UVA)
A coordenação do curso de Licenciatura em Matemática
da Universidade Estadual Vale do Acaraú, UVA, divulga
Convite Público para participação de escolas de educação
básica na VI Semana de Matemática da UVA.
1. OBJETIVOS
Aproximar as comunidades da escola básica e universidade – estudantes e professores – por meio de
oficinas promovidas pelos estudantes do Curso de Licenciatura em Matemática da Universidade Estadual
Vale do Acaraú (UVA).
2. DATAS
2.1. Inscrições: no período de 11 a 31 de outubro de 2016.
2.2. Relação das inscrições deferidas: até dia 14 de novembro de 2016.
2.3. Realização das oficinas: dias 22, 23, 24 e 25 de novembro de 2016 no período de 8h às 10h.
3. PÚBLICO ALVO
Escolas de educação básica da rede pública ou privada.
4. NORMAS
4.1 Das Inscrições
4.1.1. As inscrições serão realizadas entre os dias 11 e 31 de outubro de 2016.
4.1.2. A escola deverá enviar para o e-mail sm2016@matematicauva.org ficha de inscrição (em anexo)
devidamente preenchida.
4.1.3. Apenas uma inscrição por escola será aceita. A escola poderá formar um grupo de até 30 pessoas,
incluindo professores e estudantes. Deverá ser indicado 01 (um) professor responsável pelo grupo que
participará do evento.
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4.1.4. A comunicação entre a comissão organizadora e escolas será feita exclusivamente através de
correio eletrônico.
4.1.5.

A

lista

das

escolas

selecionadas

será

divulgada

na

página

do

evento

(www.matematicauva.org/sm2016) até dia 14 de novembro de 2016.
4.1.6. As escolas selecionadas deverão, no dia da oficina, trazer 1kg de alimento não perecível por cada
participante. Os alimentos arrecadados serão doados a alguma instituição da cidade de Sobral, o que
será posteriormente publicizado.
4.2 Da realização das oficinas
4.2.1. A visita de cada escola será feita em data específica (conforme 2.3) ao Campus Cidao, UVA, no
período de 8h às 10h.
4.2.2. Em cada visita haverá um grupo de estudantes do curso de Licenciatura em Matemática
encarregado de receber a escola e promover uma oficina durante o período acima mencionado.
4.2.3. Ao final da atividade, haverá um lanche oferecido pela organização do evento.
4.2.4. O translado de estudantes e professores é de inteira responsabilidade da escola.
4.3. Certificação
A escola e o professor responsável pelo grupo de estudantes receberão certificado de participação na VI
Semana de Matemática da UVA.
5. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
5.1. A Comissão Organizadora do evento juntamente a coordenação e colegiado do curso de Matemática
da UVA, farão a seleção das escolas.
5.2. As escolas que não enviarem a ficha (anexo deste convite) devidamente preenchida e/ou com
informações fora das normas deste convite, terão a inscrição automaticamente indeferida.
5.3.

Os

certificados

de

participação

serão

disponibilizados

na

página

(www.matematicauva.org/sm2016) na semana seguinte à realização do evento.
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do

evento

5.4. Os casos omissos serão resolvidos pela organização do evento, ouvindo a coordenação do curso de
Matemática da UVA.

Prof. Márcio Nascimento da Silva
Coordenador do Curso de Matemática
Sobral, 06 de outubro de 2016.
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FICHA DE INSCRIÇÃO DE ESCOLA
VI Semana da Matemática da UVA – 2016
(Devidamente preenchida e assinada, deve ser enviada ao e-mail: sm2016@matematicauva.org)

DADOS DA ESCOLA
NOME
ENDEREÇO
TELEFONE(S)
EMAIL
DADOS DO PROFESSOR RESPONSÁVEL
NOME
TELEFONE(S)
EMAIL
DADOS DO GRUPO
QUANTIDADE DE PROFESSORES
QUANTIDADE DE ESTUDANTES
NÍVEL

( ) FUNDAMENTAL

DATA PREFERIDA (MARCAR PELO MENOS
DUAS OPÇÕES)

( ) MÉDIO

( ) 22-ter ( ) 23-qua ( ) 24-qui ( ) 25-sex

O QUE A ESCOLA ESPERA DE UMA POSSÍVEL VISITA AO CURSO DE MATEMÁTICA DA UVA?

__________________________________
Assinatura do professor responsável
Reconhecida pela Portaria Nº 821/ MEC D.O.U. de 01/06/1994
Avenida da Universidade, 850 – Betânia – CEP: 62.040-370 – Sobral – Ceará
Fone: (88) 3677.4243 / FAX: (88) 3613.1866 - www.uvanet.br

