Município: Ijuí

AÇÃO 1: ENCONTRO
DIA 25/10/2017: será realizado encontro viabilizado com apoio de órgãos e programas
fomentadores ao tema do evento, convidando as escolas da Educação Básica do
município de Ijuí/RS e da região de abrangência da universidade. Para qualificar o
encontro será realizada apresentação de vídeo com resultados da I Feira de
Matemática do Estado do RS; exposição de trabalhos destaques publicados e
apresentados no evento Salão do Conhecimento 2017 que abordam temas
relacionados à Ciência. Será realizado em espaço público no município de Ijuí/RS a ser
divulgado em rádio, TV e redes sociais.

AÇÃO 2: CICLO DE PALESTRAS/FORMAÇÃO.
Local: Nos dias 26 e 27 de outubro de 2017, no Auditório do DCEEng e Centro de
Eventos da UNIJUÍ - Campus Ijuí, serão promovidas duas palestras com palestrantes da
Rede de Feiras de Matemática do Estado de Santa Catarina, por ser este estado em dos
precursores no que tange a realização de Feiras de Matemática no Brasil.
Todos têm vários anos de experiência na organização de Feiras de Matemática e trarão
suas vivências na perspectiva de consolidar a Feira Regional de Matemática na área de
abrangência da 36ª CRE e ampliar a execução de Feiras de Matemática para outras
regiões do Estado.
As palestras serão direcionadas a alunos do Ensino Superior principalmente dos
cursos de Matemática e Pedagogia, Professores do Ensino Superior e Básico, gestores

de instituições de Ensino Superior e Básico de Ijuí, Santa Rosa, Ibirubá, Panambi e
Bagé.
Os temas a serem abordados incluem a implementação, gestão, continuidade e
expansão das Feiras de Matemática no Estado do Rio Grande do Sul. O objetivo é a
capacitação de gestores, avaliadores e orientadores através de acompanhamento e
processo de formação.

DIA 26/10/2017:
Os temas a serem abordados serão: o que são feiras de matemática, como pensar os
projetos, escrita dos resumos expandidos e o processo de avaliação em Feiras de
Matemática.
Palestrantes: Marilia Zabel e Araceli Gonçalves
Mediador: Emanueli Avi
Local: Auditório do DCEEng – UNIJUÍ
Horário: 19h30min – 22h30min

DIA 27/10/2017
O tema da palestra será: As Feiras de Matemática em Santa Catarina e no Brasil
trazendo a história, os impactos na educação Matemática e as perspectivas das Feiras
a nível nacional.
Palestrantes: Fátima Peres Zago de Oliveira
Mediador: Emanueli Avi
Local: Centro de Eventos – UNIJUÍ
Horário: 19h30min – 22h30min

