
Set/2022

#08

Associação Nacional dos Professores de Matemática na Educação Básica

Destaques da ANPMat

 

 

4 a 6 de novembro de 2022

UFSM - UFSM - Santa Maria, RSSanta Maria, RS

 

 

Realização:



 

Atenção aos Atenção aos NOVOSNOVOS prazos! prazos!

 

Destaques da ANPMat

Inscreva-se!Inscreva-se!  
Submeta seu trabalho!Submeta seu trabalho!  

Participe!Participe!

Apoio:

Associados à ANPMat têm desconto de 25% 
na inscrição deste e todos os simpósios 

realizados pela ANPMat.

Para mais informações acesse o site do evento:

https://anpmat.org.br/simposio-nacional-5/

Inscrições com valores reduzidos: Inscrições com valores reduzidos: até 21/setaté 21/set

Submissão para comunicações orais: Submissão para comunicações orais: até 14/setaté 14/set

Submissão para pôsteres: Submissão para pôsteres: até 21/setaté 21/set

https://anpmat.org.br/simposio-nacional-5/


 

 

No mês de outubro, ocorrerá a Assembleia Geral da ANPMat, cuja convocação
será enviada em breve.
Na pauta estão as eleições para a composição da Diretoria e do Conselho Fiscal
- Biênio 2023/2024. Concorrem ao pleito as seguintes candidaturas, submetidas
no período devido e aprovadas pela Comissão Eleitoral.

Chapa para Diretoria:

Presidente: Marcela Luciano Vilela de Souza (UFTM)
Vice-presidente: Sérgio Augusto Amaral Lopes (Rede Estadual e Particular - MG)
Secretária: Ana Luiza de Freitas Kessler (CAP-UFRGS)
Secretário: Aroldo Eduardo Athias Rodrigues (UFOPA)
Secretária: Raquel Oliveira Bodart (IFTM)
Secretária: Sumaia Almeida Ramos (Rede Estadual - PE)

Candidaturas individuais para o Conselho Fiscal:

Carmen Vieira Mathias (UFSM)
Luis Carlos Vieira da Silva (Rede Municipal e Estadual - PI)
Renata Magarinus (IFRS)

Além das eleições, compõe a pauta da Assembleia Geral da ANPMat, a
apreciação do parecer do Conselho Fiscal sobre as prestações de contas da
Diretoria.
Têm poder de voto na Assembleia Geral da ANPMat todo associado em dia com
a anuidade e que, para o caso do voto na eleição, tenha completado pelo menos
um ano de associação até o último dia do processo eleitoral.

Participe!
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Destaques da ANPMat

https://anpmat.org.br/ebooks-dos-simposios

E-books dos SimpósiosE-books dos Simpósios

https://anpmat.org.br/ebooks-dos-simposios
https://anpmat.org.br/ebooks-dos-simposios
https://anpmat.org.br/ebooks-dos-simposios
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Seja um associado da ANPMat

 
Associado Efetivo 
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) Receber certificados quando participar das lives produzidas pela
ANPMat;
c) Sugerir divulgação de conteúdos no Boletim ANPMat;
d) Direito aos acordos de reciprocidade com as associações: SBM, SBMAC,
SBHMat.
e) Votar em cargos eletivos - desde que tenham completado pelo menos       
1 (um) ano na categoria.
f) 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.

Anuidade: R$ 70,00

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

Anuidade: R$ 35,00

  https://anpmat.org.br/como-se-associar

https://anpmat.org.br/como-se-associar


 

Divulgações dos Parceiros



Divulgações dos Parceiros

 

A segunda edição do Festival Nacional da Matemática está
chegando... 

De 29 de setembro e 1º de outubro de 2022, na Marina da
Glória, no Rio de Janeiro. 

Oficinas, exposições, cineclube, palestras, mesas redondas e
muitas atividades interativas para desmistificar a matemática
e mostrar sua importância! 

Ainda há vagas para visitação de público geral para dia 01 de
outubro. Agende sua visita e retire seu QR code pelo site
www.festivaldamatematica.org.br 

Festival Nacional da Matemática 
Dias 29 e 30 de setembro: 9h às 19h 
Dia 1 de outubro: 10 às 20h 
Marina da Glória, Rio de Janeiro 
Evento gratuito 
www.festivaldamatematica.org.br | Instagram | Facebook

https://www.festivaldamatematica.org.br/
https://www.festivaldamatematica.org.br/
https://www.festivaldamatematica.org.br/
https://www.festivaldamatematica.org.br/
https://www.instagram.com/festivalnacionaldamatematica/
https://www.facebook.com/FestivalNacionaldaMatematica


 

Divulgações dos Parceiros

Notícias da atualidade
Premiações
Entrevistas
Resenhas de livros
Eventos (relatos e divulgação)
Notícias das regiões
Oportunidades
Notícias Internacionais (em inglês)
Oportunidades Internacionais (em inglês)

 
Noticiário é uma publicação eletrônica da Sociedade Brasileira de Matemática,
distribuída mensalmente a seus sócios. Dentre as seções que compõe o noticiário
destacamos:

Acesse em: https://www.sbm.org.br/noticiario-eletronico

https://www.sbm.org.br/noticiario-eletronico


Divulgações dos Associados

A Olimpíada de Matemática (IFOMAT 2022) foi organizada por professores da
Matemática do Campus Sapucaia do Sul e que ocorrerá de forma presencial (para
estudantes do campus Sapucaia do Sul e toda região metropolitana de Porto
Alegre/RS) e na forma remota para todos/as estudantes de todo o país. 

O regulamento da IFOMAT está disponível no blog:  
https://ifolimpiada.blogspot.com/p/regulamento.html

Divulgação do associado Paulo Marcus Hollweg Corrêa 

 Faça parte da nossa lista de e-mails onde também
divulgamos os eventos da ANPMat e de nossos parceiros
entre outras informações relacionadas com o ensino de
Matemática. Para isso basta enviar um e-mail para:
divulgacao@anpmat.org.br

Inscreva-se na lista de comunicações da ANPMat

https://ifolimpiada.blogspot.com/p/regulamento.html
mailto:gerencia@anpmat.org.br


Divulgações dos Associados

Divulgue este convite entre pesquisadoras e pesquisadores, professoras e professores,
redes de grupos de estudo em ensino e aprendizagem de Matemática do seu círculo
de relacionamento para participar no maior evento internacional das Américas em
Educação Matemática.

De 1º de setembro a 30 de outubro de 2022, a plataforma da _XVI Conferência
Interamericana de Educação Matemática_ estará aberta para receber propostas de
trabalhos (comunicações, oficinas, pôsteres):
https://xvi-ponencias.ciaem-iacme.org/index.php/xviciaem/xviciaem/user/account

O formato para preparação de trabalhos está em:
https://xvi.ciaem-iacme.org/documentos-para-elaborar-ponencias/ 

E o manual para fazer upload de propostas em
https://xvi.ciaem-iacme.org/guia-para-enviar-ponencias/ 

A programação científica do XVI IACME contará com mais de 40 palestrantes de alto
nível acadêmico de vários países e continentes

https://xvi.ciaem-iacme.org/oradores-as-invitados-as/ 

As contribuições podem ser feitas em português, espanhol ou inglês.

Site oficial da CIAEM- IACME: https://ciaem-iacme.org

Divulgação da associada Yuriko Yamamoto Baldin

https://xvi-ponencias.ciaem-iacme.org/index.php/xviciaem/xviciaem/user/account
https://xvi.ciaem-iacme.org/documentos-para-elaborar-ponencias/
https://xvi.ciaem-iacme.org/guia-para-enviar-ponencias/
https://xvi.ciaem-iacme.org/oradores-as-invitados-as/
https://ciaem-iacme.org/


Presidente: Marcela Luciano Vilela de Souza 
Vice-presidente: Sérgio Augusto Amaral Lopes
Diretoras: 
                 Ana Luiza de Freitas Kessler 
                 Renata Magarinus 
                 Sumaia Almeida Ramos 
Assessora de Comunicação: Graziele Souza Mozer
 

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROFESSORES DE MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA
                                                                                                            

Estamos também no Telegram.
Inscreva-se em nosso canal e

receba  as notícias da
associação em seu smartphone.

 

 
Email: secretaria@anpmat.org.br site: anpmat.org.br

   Instagram: @anpmatoficial

Canal ANPMat Oficial
no YouTube

Ative o sininho e receba
notificações sobre lives e outros

vídeos disponíveis no canal.

Associação Nacional dos Professores 
de Matemática na Educação Básica

https://t.me/canal_anpmat

Acesse aqui!

   O Boletim ANPMat é uma iniciativa para promover
conteúdos relacionados a Matemática que sejam de
interesse de seus associados. A ANPMat não se
responsabiliza pelo teor dos materiais divulgados pelos
associados neste boletim.

      O Boletim ANPMat é um
informativo eletrônico da Associação
Nacional dos Professores de
Matemática na Educação Básica,
atualizado bimestralmente e
divulgado via internet para todos os
associados e colaboradores.

    Pedidos de divulgação serão
recebidos até o dia 15 do mês anterior
à publicação no boletim. 

       Para mais informações acesse: 
https://anpmat.org.br/boletim-anpmat

https://anpmat.org.br/
https://www.instagram.com/anpmatoficial/?hl=pt-br
https://t.me/canal_anpmat
https://www.youtube.com/channel/UCMuskV-0Tx5ytrR3G4UIkhg
https://anpmat.org.br/boletim-anpmat

