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III Fórum das Licenciaturas em Matemática do 

Estado do Rio de Janeiro 

 

Apresentação 

A Sociedade Brasileira de Educação Matemática, por proposta de sua Diretoria 
Nacional Executiva (DNE) e deliberação de seu Conselho Nacional Deliberativo (CND), propõe 

a realização de fóruns estaduais e de um fórum nacional, para a discussão dos cursos de 

Licenciatura em Matemática, buscando oferecer a contribuição da comunidade de educadores 

matemáticos ao processo de reorientação desses cursos de Licenciatura em Matemática, ora em 

discussão. 

Desta forma, o Fórum Nacional de Licenciaturas em Matemática é um evento 

promovido pela Sociedade Brasileira de Educação Matemática (SBEM) e coordenado pelo 

Grupo de Trabalho de Formação de Professores que Ensinam Matemática (GT7) da SBEM. O 

evento tem como objetivos: debater a formação de professores nos cursos de Licenciatura em 

Matemática; refletir sobre políticas e práticas de formação de professores; debater as temáticas 

sugeridas pelos fóruns estaduais, bem como formular e comunicar propostas junto ao 

Ministério da Educação e à sociedade. Já foram realizadas cinco edições do Fórum Nacional de 

Licenciaturas em Matemática, sendo a primeira em São Paulo (SP) em 2004 e a mais recente em 

Londrina (PR) em 2014. 

A fim de subsidiar as discussões que ocorrem nacionalmente, a SBEM RJ realizará em 

2015 o seu III Fórum das Licenciaturas em Matemática do Estado do Rio de Janeiro (I Fórum 

em 2002 no Colégio Pedro II e o II Fórum em 2007, na UNIRIO). Esse Fórum permitirá um 

conhecimento mais profundo da realidade dos Cursos de Licenciatura em Matemática do 

Estado do Rio de Janeiro e, juntamente com os demais Fóruns Estaduais, contribuirá para a 

construção, já na esfera da DNE da SBEM e no próximo Fórum Nacional, de um retrato dos 

Cursos de Licenciatura em Matemática no Brasil.  

 

Objetivos e justificativa 

A realização do III Fórum das Licenciaturas em Matemática do Estado do Rio de 
Janeiro se justifica no cenário acadêmico, da mesma forma que o Fórum Nacional, ao 

considerarmos as políticas públicas em relação à formação de professores estabelecidas pelo 

Ministério da Educação, por meio dos pareceres e Resoluções do CNE. Essas políticas vêm 



 

impactando significativamente os currículos e o funcionamento dos cursos de licenciatura, o 

perfil dos egressos, a forma de avaliação dos cursos já existentes e dos novos a serem criados, 

além do perfil do egresso e dos professores formadores. Além dessas, outras questões se 

revelam cruciais, tais como: demandas específicas, particularmente relacionadas à formação de 

professores de matemática para alunos portadores de necessidades especiais, para a educação 

de jovens e adultos e em relação à formação de professores em cursos não presenciais, na 

modalidade à distância. 

A realização do III Fórum Estadual das Licenciaturas em Matemática do estado do Rio 

de Janeiro foi motivada também pelo III Seminário da Licenciatura em Matemática da UFRJ, 

promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Ensino de Matemática da UFRJ em novembro 

de 2014, com o objetivo de discutir aspectos centrais da estrutura do curso de Licenciatura em 

Matemática daquela instituição, tais como projeto pedagógico, currículo, objetivos e perfil 

desejado do egresso entre outros aspectos. O evento contou com a participação de professores 

que atuam em cursos de Licenciatura em Matemática de algumas das principais instituições do 

estado do Rio de Janeiro (UFRJ, UFF, UNIRIO, UERJ, CEFET, UFRRJ) além da Diretoria da 

SBEM RJ. Na ocasião, foi possível identificar diversas problemáticas comuns enfrentadas pelos 

cursos de Licenciatura participantes. Algumas dessas discussões foram levadas ao V Fórum 

Nacional de Licenciaturas em Matemática realizado nos dias 12 e 13 de dezembro de 2014 na 

Universidade Estadual de Londrina (UEL) no estado do Paraná.  

 

Público-alvo 

Diante disso, o evento busca mobilizar professores formadores que atuam nos cursos de 

Matemática, pesquisadores que investigam a formação inicial de professores de matemática, 

estudantes de pós-graduação, alunos de cursos de licenciatura em Matemática, professores de 

Matemática que atuem no Ensino Superior e/ou na Educação Básica, alunos de cursos de pós-

graduação e membros da sociedade civil. Número estimado de participantes: 150 pessoas. 

 

Local e data 

11 e 12 de junho de 2015  
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) 

Centro de Ciências Exatas e Tecnologia (CCET) 
Av. Pasteur, 458 – Urca, Rio de Janeiro 
 
 

Período de inscrições 

até 30 de maio de 2015 
 
 

 

 

 

 



 

Programação 

 

 11 de junho 
Quinta feira 

12 de junho 
Sexta feira 

8h – 9h30min Credenciamento,  

Inscrição nos grupos de discussão e 

entrega de material 

 

9h30min – 10h Abertura 
Diretoria da SBEM RJ 

Representante da SBEM DNE 

Representante do GT 7 (RJ) 

Coordenador do Curso de Licenciatura 

em Matemática UNIRIO 

 

 

Grupos de Discussão  

  

10h – 12h30min 

 
Palestra de Abertura 
Ana Cristina Ferreira 

(UFOP/coordenadora do GT 7 – SBEM) 
 

12h30min – 14h Almoço Almoço 

14h – 17h  
 

Grupos de Discussão  

 
Plenária e Encerramento 

 

17h – 18h 
Confraternização 

 

Inscrição no evento  
 

1º passo: Preencher o formulário de inscrição.  
2º passo: Fazer o pagamento da inscrição conforme valores abaixo. O link para pagamento será 
indicado após o envio do formulário.  
 
Categoria  

SÓCIOS DA SBEM  
COM ANUIDADE DE 2015 QUITADA  

R$ 20,00 

NÃO SÓCIOS DA SBEM 
R$ 25,00 

 
Certificados 

Serão emitidos certificados de participação no evento com carga horária total de 20h. 

 

Comissão Organizadora  
 
Comissão Organizadora  
Dra. Flávia dos Santos Soares (UFF)  
Dr. Bruno Alves Dassie (UFF)  
Dr. Victor Giraldo (UFRJ) 
Dra. Ana Teresa de C. C. de Oliveira (UFRJ) 

 
Comissão Organizadora Local (UNIRIO) 
Dr. Ronaldo Busse  
Dr. Gladson Octaviano Antunes 
Msc. Bruna Moustapha Corrêa 
Msc. Aline Caetano da Silva Bernardes



 

Grupos de discussão 
 

Cada participante deverá se inscrever em um grupo de discussão (GD). 
Cada grupo de discussão terá uma sala com até 30 participantes. 
O propósito é limitar o número de participantes por GD para favorecer a troca de ideias e criar 
a possibilidade de que todos sejam ouvidos. 
 
Solicitamos aos colegas que procurem se inscrever nos grupos de modo a favorecer a 
representatividade de cada cidade ou instituição em todos os temas propostos para os GDs. 
Isso enriquecerá as discussões e favorecerá a socialização de experiências vivenciadas em 
distintas partes do estado. 
 
Cada GD deverá produzir uma síntese de suas discussões e apresentá-las na Plenária Final.  
Todas as sínteses serão inseridas em um documento a ser enviado ao GT 7 da SBEM a fim de 
contribuir com as discussões nacionais sobre os cursos de Licenciatura em Matemática.  

 

Os GDs são cinco e estão listados a seguir.  

 

Grupo de Discussão 1 – O estágio supervisionado: experiências, problemas e desafios 
Coordenação: Ana Teresa de C. C. de Oliveira (UFRJ) e Letícia Rangel (Cap/UFRJ) 

 

Grupo de Discussão 2 – A Prática como Componente Curricular e suas articulações com as 
Disciplinas do Currículo: experiências, problemas e desafios 
Coordenação: Victor Giraldo (UFRJ) e Wanderley Rezende (UFF)  

 

Grupo de Discussão 3 – Os cursos de Licenciatura em Matemática à distância: experiências, 
problemas e desafios 
Coordenação: Marcelo da Silva Corrêa (UFF) e Marcelo Bairral (UFRRJ)  

 

Grupo de Discussão 4 – Perfil e carreira docente: experiências, problemas e desafios 
Coordenação: Isabel Ortigão (UERJ) e Cláudia Segadas Vianna (UFRJ) 

 

Grupo de Discussão 5 – Ensino, pesquisa e extensão na formação do professor: experiências, 
problemas e desafios 
Coordenação: Bruno Dassie (UFF) e Lucia Tinoco (UFRJ) 

 

 

Realização  

     
 

Apoio 
  


