EDITAL 05/2018 (MATEMÁTICA/UVA)
A coordenação do curso de Licenciatura em Matemática da
Universidade Estadual Vale do Acaraú, UVA, torna pública a
abertura de inscrições e estabelece normas relativas à
submissão de proposta de ofcinas para escolas da
educação básica na VIII Semana de Matemática da UVA.

1. OBJETIVOS
Promover ofcinas para escolas de educação básica que participarão da VII Semana de Matemática da
Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA).
2. DATAS
2.1. Submissão de propostas: no período de 8 de outubro à 11 de novembro 2018 18 de novembro de
2018.
2.2. Relação das propostas aceitas: até dia 25 de novembro de 2018.
2.3. Realização das ofcinas: 04, 05, 06 e 07 de dezembro de 2018.
3. PÚBLICO ALVO
Discentes do curso de Licenciatura em Matemática da UVA.
4. NORMAS DO EVENTO
4.1 Das Inscrições
4.1.1. As inscrições serão realizadas de 8 de outubro à 11 de novembro 2018 18 de novembro de 2018.
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4.1.2. Os autores deverão enviar proposta para o e-mail sm2018@matematicauva.org. Os autores
deverão enviar os resumos através de preenchimento de formulário eletrônico disponível no link
https://goo.gl/forms/C2u8K2X9Mb7CTFoh2 e na página do evento (www.matematicauva.org/sm2018)
4.1.3. A comunicação entre a comissão organizadora e autores será feita exclusivamente através de
correio eletrônico.
4.2 Das formas para submissão das propostas
4.2.1. Cada proposta deverá ter entre 02 (dois) e 04 (quatro) autores.
4.2.2. A proposta deverá ser salva em formato .pdf, de acordo com o modelo disponível em
(www.matematicauva.org/sm2018).
4.3. Da avaliação
As propostas inscritas serão avaliadas e selecionadas pela Coordenação Científca do Evento segundo as
normas deste Edital e de acordo com as inscrições das escolas de educação básica, conforme o Convite
Público 01/2018.
4.4. Divulgação dos resultados
O resultado da seleção das propostas, bem como as datas de apresentação de cada ofcina, serão
divulgados até o dia 25 de novembro de 2018 na página do evento (www.matematicauva.org/sm2018).
4.5 Das normas para realização das ofcinas
Cada ofcina selecionada será realizada no período de 8h as 10h em uma das datas compreendidas entre
04 e 07 de dezembro de 2018. Os autores deverão estar no local a ser realizada a atividade no mínimo 01
(uma) hora antes do início.
4.6. Anais
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Os trabalhos efetivamente apresentados serão publicados nos Anais da VIII Semana de Matemática da
UVA que estarão disponíveis na página do curso (www.matematicauva.org) após a realização do evento.
5. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
5.1. Os certifcados de apresentação de trabalho serão disponibilizados na página do curso
(www.matematicauva.org) após a realização do evento.
5.2. Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação 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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