
EDITAL 01/2014 – LAVID

PROJETO – DESENVOLVIMENTO DE AUDIOVISUAIS DE MATEMÁTICA EM 

NÍVEL BÁSICO

O Laboratório de Vídeos Didáticos – LAVID – do curso de  

Licenciatura em Matemática da Universidade Estadual Vale  

do Acaraú (UVA) torna pública a abertura de inscrições para  

o projeto de desenvolvimento de audiovisuais de Matemática 

voltadas para a educação básica.

1. OBJETIVOS

Incentivar o desenvolvimento de materiais didáticos em formato audiovisual voltados para o ensino de 

Matemática em nível básico.

2. PÚBLICO ALVO

Estudantes do curso de Licenciatura em Matemática da UVA.

3. DATAS

3.1. Submissões de propostas: de 22 a 30 de setembro de 2014.

3.2. Avaliação das propostas: de 1 a 8 de outubro de 2014.

3.3. Divulgação das propostas aceitas: até 13 de outubro de 2014 (na página do curso de Matemática: 

www.matematicauva.org).

3.4. Encontro com os proponentes que tiverem propostas selecionadas: 20 de outubro de 2014 (em 

horário a ser divulgado).

3.5. Produção dos audiovisuais: entre 20 de outubro e 8 de dezembro de 2014.

3.6. Apresentação dos audiovisuais: 15 de dezembro de 2014.

4. INSCRIÇÕES

4.1.  As propostas  e  permissões  para  divulgação devem ser  entregues  na  coordenação do curso  de 

Matemática do dia 22 ao dia 30 de setembro de 2014. (Anexos A e B).

4.2. Cada proposta poderá ter no máximo dois autores.

5. SELEÇÃO



5.1. Serão selecionadas um máximo de 04 (quatro) propostas para desenvolvimento de audiovisuais  

voltados para o ensino de Matemática em nível básico.

5.2. A seleção será realizada por uma comissão formada por 02 (dois) estudantes colaboradores do  

LAVID e por 01 (um) professor do curso de Licenciatura em Matemática da UVA.

6. METODOLOGIA

6.1. Os estudantes deverão submeter propostas de audiovisuais com conteúdo na área de Matemática 

em nível básico (ensino fundamental e médio).

6.2. As propostas deverão ser enviadas de acordo com o modelo em anexo e poderão ter no máximo 02 

(dois) autores.

6.3. Os temas dos audiovisuais propostos serão escolhidos pelos proponentes (estudantes).

6.4. A comissão de seleção (item 5.2) levará em conta tanto a viabilidade quanto o tema propostos para 

selecionar um máximo de 04 (quatro) propostas.

6.5. Às propostas selecionadas, poderão ser sugeridas adequações e/ou modificações.

6.6. As propostas selecionadas terão suporte do LAVID para a produção e publicação dos audiovisuais.

6.7. Os autores declaram estar de acordo com a publicação (sem nenhum ônus para o LAVID, curso de 

Matemática  ou  UVA) no  canal  www.youtube.com/lavidmat dos  audiovisuais  que  venham a  ser 

produzidos.

6.8.  A produção dos  audiovisuais  das  propostas  selecionadas  será  feita  de acordo com calendário  

estabelecido entre LAVID e proponentes.

6.9. Será realizada em 15 de dezembro de 2014 uma sessão aberta ao público para apresentação dos 

audiovisuais  que  venham  a  ser  produzidos  (eventuais  mudanças  de  datas  serão  antecipadamente 

divulgadas). 

7. CERTIFICAÇÃO

Serão emitidos certificados de 40 (quarenta)  horas – na modalidade pesquisa – para os autores de 

propostas que participarem de todas as fases do projeto.

8. DISPOSIÇÕES GERAIS

Os casos omissos serão analisados e resolvidos pela coordenação do projeto.

Sobral, 15 de setembro de 2014

Prof. Márcio Nascimento da Silva

Coordenador do Projeto 

Coordenador do Laboratório de Vídeos Didáticos – LAVID

www.youtube.com/lavidmat

http://www.youtube.com/lavidmat


ANEXO A – FICHA DE PROPOSTA 

I. Autores (preencher de maneira legível)

Autor 1:

E-mail:

Fone:

Autor 2:

E-mail:

Fone:

II. Proposta

Tema

Descrição 
e Roteiro

(Como e o que se pretende abordar no audiovisual. Materiais necessários.)

Assinatura (Autor 1):____________________________________________________________

Assiantura (Autor 2):____________________________________________________________

Local e data: ____________________________, _____ de setembro de 2014



ANEXO B – PERMISSÃO DE DIVULGAÇÃO DO MATERIAL PRODUZIDO

Autor  1:  Eu, _________________________________________________, autorizo (sem qualquer ônus 

para a Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA), Laboratório de Vídeos Didáticos (LAVID) e 

curso de Matemática da UVA), divulgação de material audiovisual que venha a ser produzido dentro 

das condições do Edital 001/2014-LAVID e do qual eu venha a fazer parte.  

Sobral, ___________ de setembro de 2014.

Assinatura: ___________________________________________________

Autor  2:  Eu, _________________________________________________, autorizo (sem qualquer ônus 

para a Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA), Laboratório de Vídeos Didáticos (LAVID) e 

curso de Matemática da UVA), divulgação de material audiovisual que venha a ser produzido dentro 

das condições do Edital 001/2014-LAVID e do qual eu venha a fazer parte.  

Sobral, ___________ de setembro de 2014.

Assinatura: ___________________________________________________


