
V SEMINÁRIO
da licenciatura em
MATEMÁTICA

UERJ 
Campus Maracanã

20/10/2017
13h às 21h

Temos o prazer de convidar para o 
V Seminário da Licenciatura em Matemática, 
promovido em parceria pelo Programa de Pós-
Graduação em Ensino de Matemática da UFRJ 
(PEMAT), pela Sociedade Brasileira de Educação 
Matemática - Regional Rio de Janeiro (SBEM-RJ) 
e pelas coordenações dos cursos de Licenciatura 
em Matemática das Instituições: 

• Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ)        
Campi Nilópolis, Paracambi e Volta Redonda

• Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense (IFF)                          
Campus Campos Centro

• Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO)
• Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
• Universidade Federal Fluminense (UFF)                                                                    

Campus Niterói e EAD
• Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ)                                              

Campi Seropédica e Nova Iguaçu
• Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)                                                      

Campi Rio de Janeiro (Maracanã), Duque de Caxias (FEBF) e São Gonçalo (FFP)
A literatura de pesquisa em Educação Matemática, tem destacado a especificidade, 
a diversidade e a complexidade dos saberes e das práticas próprios da atividade 
profissional de ensinar matemática na escola básica, evidenciando a importância e 
a urgência de se repensar modelos de formação inicial de professores que ensinam 
matemática, de forma que estes sejam orientados pela consideração de tais saberes e 
práticas.
O V Seminário da Licenciatura em Matemática tem por objetivo apresentar e discutir os 
processos de reformulação dos currículos dos cursos de Licenciatura em Matemática 
das Instituições de Ensino Superior do estado do Rio de Janeiro. Assim, procura-
se identificar obstáculos e tendências comuns, visando à construção coletiva de uma 
identidade profissional docente do professor que ensina matemática na escola 
básica.
O V Seminário é destinado principalmente a docentes e a discentes de cursos de 
Licenciatura em Matemática, mas é aberto a todxs que tenham interesse em formação 
inicial de professores que ensinam matemática na educação básica.
As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas por meio link disponível no sítio 
oficial do PEMAT-UFRJ – www.pg.im.ufrj.br/pemat.
Mais informações pelo e-mail pemat.ufrj@gmail.com.
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