
EDITAL 03/2013 (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  propostas  de  atividades  com  as  

escolas  de  educação  básica  que  participarão  da  

Semana da Matemática/UVA 2013.

1. OBJETIVOS 

Estimular os estudantes do curso de Licenciatura em Matemática da UVA à realização de atividades 

que contribuam na formação, sobretudo na prática docente.

2. DATAS 

2.1. Inscrições: no período de 14 de outubro à 01 de novembro de 2013. 

2.2. Divulgação das propostas selecionadas: até dia 8 de novembro de 2013.

2.3. Realização das atividades: dias 26, 27, 28 e 29 de novembro de 2013. 

3. PÚBLICO ALVO 

Estudantes do curso de Licenciatura em Matemática da UVA.

4. NORMAS 

4.1 Das Inscrições 

4.1.1. As inscrições serão realizadas entre os dias 14 de outubro e 01 de novembro de 2013.

4.1.2.  Os  estudantes  poderão  formar  grupos  de  até  03  (três)  membros  e  enviar  uma  proposta  de 

atividade  a  ser  realizada  com uma  das  escolas  visitantes,  que  trará  uma  turma  de  até  30  (trinta) 

estudantes.  A proposta  deverá seguir  o modelo  em anexo neste  edital  e  ser  enviada  para o email 

sm2013@matematicauva.org .
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4.1.3. As propostas serão selecionadas levando em conta o nível (fundamental ou médio) das escolas 

que irão participar bem como a relevância e viabilidade da proposta submetida.

4.1.4.  A  comunicação  entre  a  comissão  organizadora  e  os  grupos  proponentes  será  feita 

exclusivamente através de correio eletrônico.

4.1.5.  A  lista  das  propostas  selecionadas  será  divulgada  na  página  do  evento 

(www.matematicauva.org/sm2013).

4.2 Das visitas monitoradas

4.2.1. A visita da escola ao Campus Cidao, UVA, se dará no período de 8h às 10h.

4.2.2. Cada proposta selecionada terá o seu grupo de proponentes (estudantes) encarregado de receber 

a escola e promover atividades durante o período mencionado acima.

4.3. Certificação

Os  grupos  que  efetivamente  realizarem  as  atividades  receberão  certificado  de  participação  na  V 

Semana da Matemática da UVA.

5. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

5.1. A organização do evento juntamente com a coordenação do curso e participação de professores do 

colegiado do curso de Matemática da UVA farão a seleção das propostas de atividades. 

5.2.  Os  grupos  que  não enviarem a  ficha  (anexo  deste  edital)  devidamente  preenchida  e/ou  com 

informações fora das normas deste edital, terão inscrição automaticamente indeferida.

5.3. Os certificados de participação serão entregues ao término da atividade.

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, 13 de outubro de 2013
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FICHA DE INSCRIÇÃO

Visitas Monitoradas – V Semana da Matemática da UVA - 2013

DADOS DO GRUPO PROPONENTE

1

NOME
ENDEREÇO

TELEFONE(S)
EMAIL

2

NOME
ENDEREÇO

TELEFONE(S)
EMAIL

3

NOME
ENDEREÇO

TELEFONE(S)
EMAIL

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE
TÍTULO

NÍVEL (   ) FUNDAMENTAL     (   ) MÉDIO
RESUMO DA 
ATIVIDADE

OBJETIVOS
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CRONOGRAMA

MATERIAL 
NECESSÁRIO

OUTRAS 
INFORMAÇÕES
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