EDITAL 03/2018 (MATEMÁTICA/UVA)
A coordenação do curso de Licenciatura em Matemática da
Universidade Estadual Vale do Acaraú, UVA, torna pública a
abertura de inscrições para a VIII Semana de Matemática
da UVA.

1. OBJETIVOS
Congregar estudantes do Curso de Licenciatura em Matemática e de outros cursos da UVA, bem como
estudantes de outras Instituições de Ensino Superior - IES, professores e estudantes da Educação Básica,
divulgando as produções de ensino, pesquisa e de extensão na área de Matemática, Educação
Matemática e áreas afns, desenvolvidas pelos alunos do curso de Licenciatura em Matemática da UVA,
professores e alunos de outras IES, professores e alunos da educação básica.
2. DATAS
2.1. Inscrições: De 08 de outubro a 21 de novembro de 2018.
2.2. Realização da VIII Semana de Matemática da UVA: 03 a 07 de dezembro de 2018.
3. PÚBLICO ALVO
Discentes ou professores de qualquer curso da UVA, de outras IES, da Educação Básica, bem como o
público em geral.
4. NORMAS DO EVENTO
4.1 Das Inscrições
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4.1.1. As inscrições serão realizadas até 21 de novembro de 2018 na secretaria do curso de Licenciatura
em Matemática da UVA ou através do endereço www.matematicauva.org/sm2018 mediante
preenchimento de formulário e envio de comprovante de depósito bancário referente à taxa de inscrição
nos valores abaixo discriminados

Período

Estudantes do Curso de
Matemática da UVA e da
Educação Básica

Demais participantes

Inscrição + Camisa

R$ 35,00 (trinta e cinco reais)

R$ 45,00 (quarenta e cinco reais)

Somente Inscrição

R$ 20,00 (vinte reais)

R$ 30,00 (trinta reais)

Dados para depósito/transferência: Banco Bradesco, Conta Corrente: 0027217-5, Agência: 0744, em
nome de Bruna Rodrigues Mesquita.
4.1.2. Minicursos: Depois de efetivada a inscrição no evento, os participantes devem acessar a página da
VIII Semana de Matemática da UVA (www.matematicauva.org/sm2018) para a escolha de minicursos
(vide programação na página do evento), No ato da inscrição (preenchimento do formulário eletrônico em
www.matematicauva.org/sm2018 ou impresso na secretaria) o participante indicará de qual (ou de
quais) minicurso(s) participará. Uma vez que estes têm vagas limitadas (especifcadas na página do
evento), a lista das inscrições deferidas em cada minicurso será divulgada até 25 de novembro de 2018
na página do evento (www.matematicauva.org/sm2018). Em caso de demanda maior que a quantidade
de vagas, será levado em consideração a ordem de inscrição no evento.
4.1.3. Palestras e Mesas Redondas: A participação nas palestras e mesas redondas (vide programação
na página do evento) não requer inscrição específca (apenas inscrição no evento, conforme descrito em
4.1.1), bastando comparecer e assinar a lista de presença. As vagas são limitadas de acordo com a
capacidade do local e serão preenchidas por ordem de chegada.
4.1.4. Comunicações orais e apresentação de pôsteres: Para submissão de trabalhos, os interessados
devem ler o Edital 04/2018, disponível na página do evento.
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4.2. Certifcação
Os certifcados de participação do evento serão disponibilizados na página do evento após a realização
do mesmo com o somatório da carga horária correspondente à participação nos minicursos, palestras,
participação como ouvinte nas comunicações orais, apresentação de pôsteres e participação na Mostra
Pedagógica.
5. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Científca do Evento, ouvindo o colegiado do curso de
Licenciatura em Matemática da UVA.

Profa. Carina Brunehilde Pinto da Silva
Coordenadora do Curso de Matemática
Sobral, 10 de novembro de 2018.
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