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CAPÍTULO I  

Da Conceituação, dos Objetivos e Programação 

 

Art. 1° - Entende-se por Feira de Matemática um processo educativo científico-cultural, que 

alia teoria e prática pertinentes ao saber matemático e que se constitui em tempo e espaço 

profícuo para práxis do conhecimento, da qual podem participar na condição de expositores, 

alunos matriculados nos cursos de Licenciatura em Matemática e ou áreas afins dos diversos 

Câmpus da UEG, devidamente orientados por um professor da UEG. 

Art. 2º- Dentre os múltiplos objetivos da Feira destacam-se: 

 Promover o intercâmbio de experiências pedagógicas entre comunidades acadêmicas 

dos diversos Campus da UEG que possuem curso de matemática   

 Estimular o processo cognitivo dos alunos potencializando o saber matemático de 

forma criativa e contextualizada; 

 Motivar os futuros docentes na busca de novos conhecimentos e na desmistificação de 

preconceitos da Matemática, desenvolvendo assim, novas habilidades e competências 

matemáticas; 

 Incentivar, divulgar, e socializar as experiências, pesquisas e aprendizagens 

matemáticas produzidas promovendo assim o intercâmbio e a integração universidade 

– comunidade local/ regional; 

Art. 3º -  A exposição dos trabalhos da III Feira de Matemática será realizada nos dias 01 e 02 

de setembro de 2016, na UEG Câmpus de Posse/GO – Rua Av: JK. Qd 8 Setor Santa Luzia, 

Posse/GO 

 

Programação 



 

Dia Horário Atividade 

31/08/2016 14h ás 17h  Recepção e montagem dos estandes 

19h ás 20h Abertura oficial e momento cultural. 

20h ás 22:30h Palestra: A matemática que transforma o 

mundo. 

01/09/2016 

 

 

 

 

 

 

 

08h ás 11:30h Visitação/apresentação dos trabalhos aos 

alunos acadêmicos presentes na Feira 

12h às 13h30 Intervalo Almoço 

14h ás 17h Exposição e visitação escolas da região 

17h as 19h Intervalo jantar 

19h às 22h15min 

 

Exposição e visitação escolas da região 

02/09/2016  

8hàs 11h30min 

 

Exposição e visitação escolas da região 

11h30min às 13h30min 

 

Intervalo Almoço 

 

13h30min às 16h 

 

Exposição e visitação escolas da região 

 

16h às 17h Encerramento e Premiação  

 

17h às 18h Desmontagem 

 

 

CAPÍTULO II 

Das Inscrições 

 

Art. 4º -  Poderão inscrever-se grupos de alunos - formando assim equipes (mínimo para 

equipe externa ao Câmpus Posse, 4 e 8 interna; nenhuma equipe poderá exceder o máximo de 

10 componentes) de todos os câmpus da UEG, que oferecem curso de matemática (qualquer 

modalidade) e ou afim, devidamente acompanhados por um professor orientador. 

I. As inscrições ocorrerão no período de 01/06/2015 a 24/06/2016. 



 

II. A inscrição dos trabalhos será feita pelo(a) aluno(a) no Sistema Unificado de Cadastro 

de Eventos (SUCE) do Câmpus Posse, disponível no endereço 

www.posse.ueg.br/semat.O professor orientador não será considerado como membro 

da equipe expositora; 

III.  Para a inscrição na III Feira de Matemática da UEG Posse/GO é necessário o resumo 

do trabalho que deverá apresentar no mínimo 300 e no máximo 500 palavras, espaço 

simples, Times New Roman, tamanho 12, segundo as normas da ABNT. O resumo 

deverá estar no formato PDF. O conteúdo e correção gramatical do texto serão de 

responsabilidade do professor orientador. 

IV. No ato da Inscrição cada equipe deverá pagar uma taxa de R$ 100,00 (cem reais), a 

ser depositado na conta corrente do Bradesco: Ag: 0673 - 4 C/C: 0722224 - 6 - 

Devaneide Barbosa de Sousa, e enviar o comprovante pelo e-mail: 

devaneide.sousa@ueg.br 

V. O preenchimento incorreto da ficha de inscrição, bem como a falta de qualquer 

documentação solicitada no presente regimento, implicará no automático cancelamento 

da inscrição do trabalho, sem qualquer aviso prévio e sem que haja qualquer direito a 

ressarcimento por perdas e danos, ou danos morais, em razão deste cancelamento. 

 

CAPÍTULO IV 

Dos Eixos temáticos 

 

Art. 5º - Os trabalhos inscritos deverão se enquadrar em uma dos seguintes eixos temáticos: 

Modelagem Matemática; Trigonometria – Lúdico/Jogos e matemática – Tecnologia e 

Matemática/ Estatística – Projetos Interdisciplinares. 

§ 1º - A apropriação indevida de trabalhos será passível de punição prevista em lei.  

§ 2º - Em hipótese alguma serão aceitos trabalhos entregues após a data estabelecida. 

 

CAPÍTULO V 

Da Seleção 

 

Art. 6º - A Seleção consiste na etapa em que a Comissão Organizadora da III Feira 

Matemática analisará o material recebido e indicará, dentre todos os trabalhos inscritos, os 

trabalhos selecionados para exposição. 

mailto:devaneide.sousa@ueg.br


 

Art. 7º -  Os trabalhos selecionados serão divulgados nos, no site: www.posse.ueg.br no 

período de dia 27 a 30/06. Os professores orientadores dos trabalhos selecionados serão 

informados do resultado através do e-mail que consta no resumo. 

 

CAPÍTULO VI 

Critérios Gerais de Seleção de Trabalhos 

          

I. Conteúdo Matemático; 

II. Qualidade Científica; 

III. Relevância Científico-Social; 

IV. Criatividade e originalidade; 

V. Qualidade da Redação do Trabalho. 

 

CAPÍTULO VII 

 Dos Expositores 

 

Art. 8º - Os expositores, inscritos no evento caberá um espaço previamente definido pela 

Comissão Organizadora nas dependências do Câmpus Posse. 

Art. 9º - São deveres dos expositores e participantes da III Feira de Matemática: 

I. Conhecer o assunto do projeto a ser apresentado; 

II. Apresentar o assunto ao público e aos avaliadores com clareza, adequação de linguagem 

e objetividade; 

III. Respeitar o julgamento dos avaliadores; 

IV. Manter o local do estande devidamente organizado/ornamentado, em boas condições de 

ordem e limpeza; 

V. Colaborar com seus colegas expositores, não interferindo, sob hipótese alguma, no 

trabalho dos outros; 

VI. Organizar a exposição dos trabalhos de modo que não causem poluição de qualquer 

natureza ou danos aos demais trabalhos; 

VII. Respeitar as decisões dos grupos de trabalho ou da Coordenação; 

VIII. Usar permanentemente o crachá de identificação nas atividades do evento; 

IX. Durante o horário de visitação pública à Feira, manter pelo menos dois expositor no 

stand; 

X. Realizar, com o devido cuidado, a desmontagem do stand após a autorização da  

http://www.posse.ueg.br/


 

XI. Comissão Central Organizadora, deixando o ambiente limpo; 

XIII. Trazer todo o material necessário (fita dupla face, fita crepe e durex, papel, cartolina, 

equipamentos eletrônicos, computador, vídeo, TV, DVD etc.) para a apresentação do 

trabalho; 

Parágrafo Único: os interessados em participar da Feira deverão adequar-se a este regimento. 

  

CAPÍTULO VIII 

Das Comissões 

 

Art. 10º - Para viabilizar a realização da III Feira Matemática – Câmpus Posse, as seguintes 

comissões estão constituídas: 

I. Comissão Central Organização Geral; 

II. Comissão de Recepção; 

III. Comissão de Transporte/logística de visitação; 

IV.  Comissão de Alimentação; 

V. Comissão de Alojamento; 

VI.  Comissão de Avaliação; 

VII. As Comissões estarão subordinadas à Comissão Central Organizadora. 

 

CAPÍTULO VIII 

Da Certificação 

 

Art. 11º - Serão conferidos aos participantes certificados, constando carga horária, atividades 

executadas e programação: 

I- Receberão certificados com carga horária prevista: Professores Orientadores 20h (vinte 

horas), Avaliadores 8h (oito horas) e Equipe Organizadora 40h (quarenta horas); 

II- Para alunos expositores, os certificados de participação serão emitidos com carga 

horária de 30h (trinta horas), sendo 18h para elaboração e sistematização do trabalho e 

12h para exposição durante o evento. 

 

 

CAPÍTULO IX 

Da hospedagem e Alimentação 

 



 

Art. 12º - Para acomodação e alimentação dos alunos provenientes de outras cidades será oferecida 

hospedagem e alimentação solidária entre os professores e alunos acadêmicos de Posse/GO, buscando 

assim, minimizar ao máximo, despesas financeiras aos alunos participantes. 

Art. 13º - No momento da recepção dos alunos expositores visitantes, serão encaminhados aos alunos 

anfitriões que serão responsáveis pela acomodação e bem estar dos mesmos durante todo o período de 

permanência na cidade de Posse. Alunos e Professores expositores visitantes estarão sob 

responsabilidade das comissões de hospedagem e alimentação. 

 

CAPÍTULO X 

Do Professor Orientador  

 

Art. 14º - Ao professor orientador cabem as seguintes responsabilidades: 

I. Preocupar-se com o bem estar de seus alunos, bem como orientá-los quanto ao 

comportamento e atitudes, no evento e fora dele; 

II. Coordenar a montagem e a organização dos trabalhos nos estandes; 

III. Acompanhar e permanecer junto aos seus alunos nos locais de exposição quando 

oportuno; 

IV. Zelar para que seus alunos mantenham a ordem, a limpeza e a conservação dos seus 

stands durante a Feira, realizar a retirada de todo o material no término da mesma; 

V. Saber a quem se dirigir em caso de emergência ou reclamação; 

VI. Orientar seus alunos no sentido de facilitar a avaliação dos trabalhos; 

VII. Organizar e supervisionar todas as tarefas e horários estabelecidos pela Comissão 

Central Organizadora; 

VIII. Realizar a desmontagem dos estandes e entregar o local limpo; 

IX. Acompanhar, orientar, assessorar os alunos em todas as atividades. 

 

CAPÍTULO XI 

Disposições Gerais e Transitórias 

 

Art. 15º - Somente a Comissão Central Organizadora, por motivos excepcionais, poderá 

alterar este regimento. 

Art. 16º - Em nenhuma hipótese será permitida a propaganda política, religiosa, social ou 

classista durante a realização do evento. 



 

Parágrafo Único: O não cumprimento desta determinação poderá levar a Comissão Central 

Organizadora a dispensar o trabalho de seus expositores. 

Art. 17º - A Comissão Central Organizadora e demais Comissões não se responsabilizarão 

por estragos que venham a ocorrer com o material exposto. 

Art. 18º - Os casos omissos no presente regimento serão resolvidos pela Comissão Central 

Organizadora, mediante solicitação das partes interessadas, através de requerimento próprio. 

 

 

Posse,13 de maio de 2016. 

 

 

  



 

 

COMISSÃO CENTRAL ORGANIZADORA 

 

PROJETO DE ENSINO E PESQUISA CONHECIMENTO MATEMÁTICO: 

DIFICULDADES NA APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL 2, DO MUNICÍPIO DE POSSE. 

 

Docente: Hofélia Madalena Pozzobon Muller 

Fone: (62) 3481 2057/ (62) 9915-4137 

e-mail: hofeliamadalena@gmail.com 

 

PROJETO DO LABORATÓRIO DE ENSINO EM MATEMÁTICA 

 

Docente: Devaneide Barbosa de Sousa 

Fone: (62) 9615-6890 

e-mail: devaneide.sousa@ueg.br 

mailto:hofeliamadalena@gmail.com

