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IV Seminário da Licenciatura em Matemática

22 e 23 de junho de 2016

O Programa de Pós-Graduação em Matemática da Universidade Federal do Rio de Janeiro (PEMAT)
tem o prazer de convidar para o IV Seminário da Licenciatura em Matemática, a se realizar em 22
e 23 de junho de 2016, de 13h às 20h, no Salão Nobre do Centro de Ciências Matemáticas e
da Natureza da UFRJ, no Campus do Fundão.

A literatura de pesquisa recente em Educação Matemática, tanto no Brasil como no contexto interna-
cional, tem destacado a especificidade, a diversidade e a complexidade dos saberes e das práticas próprios
da atividade profissional de ensinar matemática na escola básica. Essas reflexões evidenciam a importância
e a urgência de se repensar modelos de formação inicial de professores que ensinam matemática, que sejam
orientados pela consideração de tais saberes e práticas.

Tais tendências de pesquisa vêm ao encontro da legislação vigente no Brasil, que tem estabelecido
novos componentes curriculares para os cursos de Licenciatura. Entretanto, entre pesquisadores e docentes
que atuam nesses cursos, ainda persistem muitas dúvidas e questionamentos com respeito à sua concepção
e à sua estrutura.

Levando essa problemática em consideração, o PEMAT promove o IV Seminário da Licenciatura em
Matemática, com o objetivo de discutir questões de central interesse para esses cursos – tais como prática
como componente curricular, estágio supervisionado, e integração com atividades de extensão – com a
participação das comunidades de professores e de estudantes de Licenciatura em Matemática, e de forma
articulada com os resultados recentes da pesquisa nacional e internacional em Educação Matemática,
especialmente na área de formação de professores. Procura-se, dessa forma, trocar experiências entre
Instituições públicas que oferecem cursos de Licenciatura em Matemática, bem como buscar soluções
comuns para os principais desafios envolvendo a formação inicial de professores de Matemática enfrentados
por essas Instituições.

O Seminário é destinado principalmente a docentes e a discentes de cursos de Licenciatura em Ma-
temática, mas a participação é livre a todas e a todos que tenham interesse em formação inicial de
professores que ensinam matemática na educação básica. As inscrições (gratuitas) podem ser realizadas
pelo link dispońıvel no śıtio oficial do PEMAT – www.pg.im.ufrj.br/pemat – ou durante o evento.



UFRJ – Instituto de Matemática
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IV Seminário da Licenciatura em Matemática
Programação

22 de junho de 2016 (quarta-feira)

13:00 às 13:30 Abertura

13:30 às 15:00
Apresentação de projetos de pesquisa em formação de professores
Docentes e discentes do PEMAT

15:00 às 15:30 Intervalo

15:30 às 16:30
Matemática do IFFluminense: Espaço para Formação do Professor Pesquisador
Gilmara Teixeira Barcelos (IFF - Campos)

16:30 às 17:30
O Curso de Licenciatura em Matemática a Distância da UFF/UNRIO: Caracteŕısticas
e Desafios
Marcelo Corrêa e Lhaylla Crissaff (UFF)

17:30 às 18:30 Intervalo

18:30 às 20:00
Apresentação de proposta de curŕıculo e debate
Docentes e discentes do PEMAT

23 de junho de 2016 (quinta-feira)

13:00 às 15:00 Grupos de Trabalho

15:00 às 15:30 Intervalo

15:30 às 17:30 Grupos de Trabalho

17:30 às 18:30 Intervalo

18:30 às 20:00 Plenária dos Grupos de Trabalho / Encerramento

Grupos de Trabalho:

GT1: Prática como componente curricular
Coordenação: Fábio Menezes (SEEDUC-RJ/SME-Duque de Caxias/PEMAT), Fábio Simas (UNI-
RIO), Let́ıcia Rangel (CAp-UFRJ)

GT2: Estágio Supervisionado
Coordenação: Ana Teresa Oliveira (FE-UFRJ/PEMAT), Gisela Pinto (UFRRJ/PEMAT)

GT3: Integração com atividades de extensão
Coordenação: Lilian Nasser (IM-UFRJ/PEMAT), Maria de Fátima Lins (UERJ), Marisa Leal (IM-
UFRJ)

GT4: Poĺıticas de acolhimento e de permanência de discentes, perspectivas profissionais
Coordenação: Victor Giraldo (IM-UFRJ/PEMAT), Wanderley Rezende (UFF)


