EDITAL 01/2013 (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 ao envio de trabalhos
para a Semana da Matemática/UVA 2013.

1. OBJETIVOS
Divulgar as produções de ensino, pesquisa e de extensão na área de Matemática e Educação
Matemática, desenvolvidas por estudantes, professores e pesquisadores das IES e da educação básica.
2. DATAS
2.1. Inscrições de Trabalhos: no período de 15/07 a 23/08/2013.
2.2. Relação dos trabalhos aprovados: até dia 10 de setembro de 2013.
2.3. Apresentação dos trabalhos: dia 26 de setembro de 2013.
3. PÚBLICO ALVO
Discentes e docentes das IES e da educação básica que tenham desenvolvido algum trabalho de ensino,
pesquisa ou extensão na área de Matemática ou Educação Matemática.
4. NORMAS DO EVENTO
4.1 Das Inscrições
4.1.1. As inscrições serão realizadas entre os dias 15/07/2013 e 23/08/2013.
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4.1.2. O autor deverá enviar resumo para o email sm2013trabalhos@matematicauva.org juntamente
com cópia digitalizada do comprovante de pagamento de inscrição e de um documento que comprove
vínculo (e tipo de vínculo) com a instituição a qual está ligado (comprovante de matrícula, contra
cheque, etc).
4.1.3. A taxa de inscrição de trabalhos é de R$ 10,00 (dez reais) para estudantes da educação básica e
de graduação, R$ 15,00 (quinze reais) para estudantes de pós-graduação e R$ 20,00 (vinte reais) para
professores e pesquisadores. A taxa de inscrição dá direito a um minicurso, cujas inscrições serão
abertas a posteriori.
4.1.4. A taxa deverá ser depositada na Conta Corrente 15 007-X, Agência 1799-X do Banco do Brasil
em nome de Verônica de Souza Tabosa e só serão validadas mediante comprovante, que deverá ser
enviado por e-mail (sm2013trabalhos@matematicauva.org) através de cópia digitalizada como já
descrito no item 4.1.2 deste edital. Serão consideradas somente transferências bancárias ou depósitos
feitos na boca do caixa.
4.1.5. A comunicação entre a comissão organizadora e autores será feita exclusivamente através de
correio eletrônico.
4.1.6. Em hipótese alguma a taxa de inscrição será restituída ao participante.
4.2 Das formas para submissão dos trabalhos
4.2.1. Cada participante poderá submeter até 2 (dois) trabalhos como autor, não tendo limites para
participar como co-autor.
4.2.2. Em cada trabalho, será permitido 1 (um) autor e no máximo 3 (três) co-autores. Em caso de
haver um orientador, este deverá ser indiciado como um dos co-autores.
4.2.3. O trabalho deverá ser salvo em formato .doc, de acordo com o modelo disponível em
(www.matematicauva.org/sm2013).
4.3. Da avaliação
Os trabalhos inscritos serão avaliados e selecionados pela Comissão Científica, estabelecida pela
organização do evento.
4.4. Divulgação dos resultados
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O resultado da seleção dos trabalhos será divulgado até o dia 10 de setembro de 2013 na página do
curso de Licenciatura em Matemática da UVA (www.matematicauva.org).
4.5 Das normas para apresentação dos trabalhos
4.5.1. A apresentação dos trabalhos se dará na forma de comunicação científica, na qual o participante
deve providenciar um arquivo em formato .pdf para a apresentação.
4.5.2. Cada participante terá 10 (dez) minutos para a apresentação.
4.5.3. As apresentações serão realizadas no dia 26 de setembro, entre 14h e 17h em local a ser
divulgado pela organização do evento.
4.6. Anais
Os trabalhos efetivamente apresentados serão publicados nos Anais da Semana de Matemática/UVA
2013, que estarão disponíveis na página do curso (www.matematicauva.org).
5. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
5.1. Serão designados pela organização do evento os professores para compor a Comissão Científica.
5.2. Os certificados de apresentação de trabalho serão entregues logo após a apresentação.
5.3. Os casos omissos serão resolvidos pela organização do evento e/ou Comissão Científica, ouvindo
a coordenação do curso de Licenciatura em Matemática da UVA.

Prof. Márcio Nascimento da Silva
Coordenador do Curso de Matemática
Sobral, 28 de junho de 2013
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