
Associado Efetivo 

Anuidade: R$ 70,00 

Condições: Bacharéis, licenciados, mestres e doutores em Matemática ou áreas afins. 

Benefícios:  

a) Desconto de 25% na inscrição nos eventos realizados pela ANPMat (Simpósios 
Nacionais e Regionais da Formação do Professor de Matemática). 

 

b) Poderão votar em cargos eletivos todos os Associados em dia com o pagamento da 

anuidade e que, na data da votação, tenham completado pelo menos 1 (um) ano na 

categoria.  Se tratando da primeira eleição, o tempo do associado na categoria passa a 

ser de dois meses.  

 

c) Poderão ser votados para a Diretoria, o Conselho Diretor e o Conselho Fiscal todos 

os Associados Efetivos em dia com o pagamento da anuidade que, na data da eleição, 

tenham completado pelo menos 2 (dois) anos na categoria. Exclusivamente na primeira 

eleição, os candidatos devem ter completado, na data da votação, pelo menos 2 (dois) 

meses na categoria de associado efetivo. 

 

 

Aspirante a Associado 

Anuidade: R$ 35,00 

Condições: Alunos de cursos universitários ou ganhadores de premiação em 

olimpíadas de Matemática que poderão permanecer como aspirantes a associado até a 
conclusão do curso universitário ou por no máximo seis anos 

Benefícios:  

a) Desconto de 25% na inscrição nos eventos realizados pela ANPMat (Simpósios 
Nacionais e Regionais da Formação do Professor de Matemática). 

b) Essa categoria tem todas as vantagens de um Associado Efetivo, porém sem 
direito a votar ou ser votado. 
 

 



Associado Colaborador 

Anuidade: R$ 60,00 

Condições: professores de matemática não licenciados ou outros profissionais. 
 

Benefícios:  

a) Desconto de 25% na inscrição nos eventos realizados pela ANPMat (Simpósios 
Nacionais e Regionais da Formação do Professor de Matemática). 

b) Poderão votar em cargos eletivos todos os Associados em dia com o pagamento da 

anuidade e que, na data da votação, tenham completado pelo menos 1 (um) ano na 

categoria.  Se tratando da primeira eleição, o tempo do associado na categoria passa a 

ser de dois meses.  

 

 

Associado Benemérito 

Condições: pessoas ou entidades que tenham feito doação valiosa ou prestado 
relevante serviço à ANPMat. 

 

Associado Institucional 

Condições: entidades que contribuam anualmente à ANPMat com um valor fixado pela 
Diretoria. 

 

Associado Honorário 

Condições: personalidades cujo trabalho tenha contribuído de forma relevante para o 

desenvolvimento da Matemática no Brasil na educação básica. 

 


