•

Carga Horária:



10 horas.

•

Público:



Coordenadores dos cursos de
licenciatura em Matemática;



Professores da Educação Superior;



Estudantes de pós-graduação;



Estudantes de graduação.

•

Taxa de inscrição:



Gratuito - sócios da SBEM com

Comissão Organizadora
Ana Paula Purcina Baumann (Coord)
Ana Paula de Almeida Saraiva (Coord.)
Adolfo de Oliveira Mendes
Glen Cézar Lemos
Luciano Duarte da Silva
Roberto Barcelos de Souza
Uender Barbosa de Souza
Wérica Pricylla de Oliveira Valeriano

anuidade paga;


Gratuito – estudantes de Graduação;



R$10,00 – Demais interessados;

•

As inscrições serão pagas no dia do

Realização

evento.

Inscrições:
As inscrições são limitadas.
Todos os participantes
receberão certificados.

Ou diretamente no sistema:
https://projetos.extras.ufg.br/sivent2/
Sivent2/?Unit=1&Action=Start&ID=1#Ho
rMenu

www.sbem-go.com.br

V FÓRUM DAS
LICENCIATURAS EM
MATEMÁTICA DO
ESTADO DE GOIÁS

Apoio
IME/UFG
IFG Campus Goiânia

Para se inscrever acesse o sítio do
evento:

http://www.sbem-go.com.br/

SOCIEDADE
BRASILEIRA DE
EDUCAÇÃO
MATEMÁTICA
REGIONAL GOIÁS

Para mais informações:
E-mail: sbemgo@gmail.com
www.sbem-go.com.br

Data:
10 de março de 2017
Local:
IME/UFG
www.sbem-go.com.br

O evento
O V Fórum das Licenciaturas em Matemática do
Estado de Goiás dá continuidade as ações da
Diretoria Regional da Sociedade Brasileira de
Educação
Matemática
em
busca
do
fortalecimento dos cursos de licenciatura em
Matemática localizados no estado de Goiás.
Diante da aprovação da Resolução CNE/CP nº
2/2015, que estabelece as Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Formação Inicial em nível
superior (cursos de licenciatura, cursos de
formação pedagógica para graduados e cursos de
segunda licenciatura) e para a formação
continuada, em que as Licenciaturas de todo país
precisam se adequar, é preciso uma ampla
discussão com toda a comunidade envolvida.
Com o objetivo de promover a discussão sobre
esses cursos, a Diretoria Nacional Executiva da
SBEM, com deliberação de seu Conselho Nacional
Deliberativo, propôs a realização de fóruns
estaduais buscando levantar propostas, na
comunidade de educadores matemáticos, que
possam contribuir para elaboração de princípios
orientadores às Diretrizes Curriculares para os
cursos de Licenciatura em Matemática visando a
sua reorientação.

O V Fórum das Licenciaturas
em Matemática do Estado de
Goiás tem como objetivo
promover o debate a respeito
das mudanças curriculares a
serem promovidas pelos cursos
de licenciatura em Matemática
com a publicação das
Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Formação
Inicial em nível superior
(cursos de licenciatura, cursos
de formação pedagógica para
graduados e cursos de segunda
licenciatura) e para a formação
continuada - (Resolução
CNE/CP nº 2/2015, aprovado
em 1 de julho de 2015).

Horário

Atividades

8h às 8h30

Abertura - Diretoria da SBEM-GO
LOCAL: Auditório IME
Palestra

de

Abertura:

“Adaptar

ou

transformar? Adequação às novas diretrizes
8h30

às

9h30

curriculares

para

formação

inicial

dos

professores".
Palestrante: Profª Drª Miriam Fábia Alves

(UFG)
LOCAL: Auditório IME
9h30 às 10h

Café e bate papo
Mesa Redonda: Fala dos Pró-reitores de

10:00

às graduação das IES de Goiás sobre as

12:00

vivências nos cursos de licenciatura.
LOCAL: Auditório IME

12h às 13h Almoço

Grupo de Trabalho - Discussão em pequenos

Tendo como proposito maior a busca pelos
elementos teóricos e práticos que viabilizassem
em ações as propostas acima, a SBEM–GO com o
apoio do IFG e do IME/UFG promoverá o Quinto
Fórum das Licenciaturas em Matemática do
Estado de Goiás no dia 10 de março de 2017 no
IME/UFG.

Grupos de Trabalho sobre a temática do
13h às 16h evento

e

apresentação

oral

pelos

coordenadores dos cursos.
LOCAL: Auditório IME e LEMAT
15h às 15h30

Assim o V Fórum visa abrir espaço para o debate
sobre a temática e tem como objetivo o
(re)pensar sobre o curso e as modificações
necessárias para o seu funcionamento, tanto
àquelas trazidas pela legislação, quanto àquelas
oriundas das demandas diárias.

www.sbem-go.com.br

PROGRAMAÇÃO

Objetivo

Café e bate papo
Plenária final - Debate final sobre a

16h às 18h temática do evento.
LOCAL: Auditório IME

www.sbem-go.com.br

www.sbem-go.com.br

