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III SEMANA DA MATEMÁTICA – “OS DESAFIOS DO ENSINO DA 

MATEMÁTICA” DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – IFMT CAMPUS JUÍNA 
 

Os minicursos da III Semana da Matemática do IFMT Campus Juína são eventos de 

curta duração que visam apresentar uma visão introdutória ou avançada de tópicos 

atuais de pesquisas em Educação Matemática, Matemática Pura e Matemática Aplicada 

que sejam de interesse da comunidade do IFMT Campus Juína. Com isso, o ouvinte tem 

a oportunidade de aprender sobre um novo assunto vinculado à sua área de 

atuação/formação e pode também extrair elementos que podem ser aplicados em seus 

estudos científicos e/ou profissão. 

Os minicursos deverão ter no mínimo 4 horas ou no máximo 8 horas de duração, tendo 

como público alvo os estudantes de graduação, e/ou profissionais da área. 

A aceitação de um minicurso implica que pelo menos um dos seus autores deverá se 

inscrever no evento para apresentação do conteúdo.  

 

DATAS IMPORTANTES 

 09 a 20 de setembro de 2019 – Período para envio de propostas de minicursos 

 27 de setembro de 2019 – Notificação de aceitação 

INSTRUÇÕES E SUBMISSÃO  

As propostas devem se limitar a 2 (duas) páginas, no modelo anexo, incluindo: 

 título do minicurso; 

 autores (no máximo 2); 

 resumo (de até 400 palavras); 

 indicação de público-alvo (para propostas com perfil interdisciplinar), com 

especificação e justificativa de pré-requisitos; 

 breve currículo dos autores; 

 os recursos computacionais e audiovisuais necessários. 

A submissão de propostas de minicursos deve ser realizada diretamente por email 

para semana.matematica@ifmt.edu.mt.br  com o assunto Submissão de Proposta de 

Minicurso. No email deve constar a identificação do (s) autor (es) e um arquivo único, 

como anexo, em formato DOC ou DOCX, com a proposta do minicurso. Recomenda-se 

que o arquivo não exceda 1MB, embora a submissão de arquivos maiores também seja 

possível. 

As propostas serão avaliadas de acordo com sua originalidade, relevância, apresentação 

e afinidade com o público-alvo.  

A organização dos minicursos se reserva o direito de recusar as propostas e incluir 

propostas convidadas, de acordo com sua avaliação interna de viabilidade, sempre 

respeitando os objetivos principais dos minicursos e da III Semana da Matemática do 

IFMT Campus Juína. 

mailto:semana.matematica@ifmt.edu.mt.br
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COORDENAÇÃO DE MINICURSOS DA III SEMANA DA MATEMÁTICA: 

“DESAFIOS DO ENSINO DA MATEMÁTICA” 

 Heliel Costa Teles – heliel.teles@jna.ifmt.edu.br 

 

COMITÊ DE AVALIAÇÃO DE MINICURSOS DA III SEMANA DA 

MATEMÁTICA: “DESAFIOS DO ENSINO DA MATEMÁTICA” 

 Jefferson Bento de Moura (IFMT/Campus Juína)  

 Heliel Costa Teles (IFMT/Campus Juína) 

 Erick dos Santos Silva (IFMT/Campus Juína) 
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TÍTULO EM LETRA MAIÚSCULA, NEGRITO, FONTE TIMES 10 E LIMITE 

DE 150 CARACTERES TOTAIS 

 

Fulano de Tal com Nome Completo por Extenso1, Sicrano de Tal Nome Completo por 

Extenso2, Beltrano de Tal Nome Completo por Extenso3, Nome do Professor orientador 

por Extenso 4,  
 
1Informações sobre autor e a instituição – ex. Graduando do Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal – UFBRASIL  

Bolsista da FAPAJUDA. e-mail para contato: email2@mailquente.com 
2Informações sobre os coautores: Cada trabalha poderá ter, no máximo, 3 (três) autores, sem contabilizar o professor-orientador. 
3Informações sobre os coautores: ex. Graduando em enfermagem - Ajes. Bolsista do CNPq/Capes. e-mail para contato: 

email2@mailquente.com 
4Informações sobre o professor-orientador ex. Professor de Introdução à administração - Ajes. Bolsista do CNPq/Capes. e-mail para 

contato: email2@mailquente.com 

 

 

Resumo: (Até 400 palavras) 

 

Público Alvo: 

 

Pré-requisitos: 

 

Formato do minicurso: 

 Prático, duração: 4 horas 

 Prático, duração: 8 horas 

 

Equipamentos necessários: 

 Quadro branco 

 Projetor  

 Outros. Por favor, descreva: (A comissão irá verificar a disponibilidade). 

 

 

 

 

 


