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Palavras-chaves: Educação Matemática – Pesquisa em Educação Matemática – 
Experiências de Ensino de Matemática –  Extensão 
 
Justificativa 
O Laboratório de Educação Matemática do Instituto de Matemática e Estatística 
(LEMAT/IME) da Universidade Federal de Goiás constitui-se, há mais de dez anos, 
em um espaço privilegiado no processo de formação de professores de Matemática, 
pois concebe a sua formação por meio de uma perspectiva de desenvolvimento 
profissional, a qual considera os futuros docentes como profissionais críticos, 
autônomos e responsáveis. 
Dentro deste contexto, o principal objetivo do LEMAT/IME e dos seus membros é o 
de realizar estudos e pesquisas acerca da atividade pedagógica.  Focalizando os 
elementos constitutivos dos processos de ensino e de aprendizagem na formação 
inicial e contínua de professores e pesquisadores, exercitando assim a 
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. 
Procurando exercer o seu papel no processo de formação inicial e continuada do 
professor de matemática, o LEMAT/IME propõe a organização da XI Jornada de 
Educação Matemática. 
 
Objetivos 
− Buscar a integração entre o curso de Licenciatura do IME-UFG e a comunidade 

de educadores matemáticos  de Goiás com outros centros  de pesquisa; 
− Divulgar pesquisas do IME-UFG e de outras Instituições de Ensino na área de 

Educação Matemática 
 
Procedimentos e Ações 
Atendendo ao objetivo de divulgação dos trabalhos científicos na área de Educação 
Matemática a XI Jornada de Educação Matemática organizará sessões de painéis 
com comunicações científicas referentes a relatos de experiência do ensino de 
Matemática e a exposição de resultados de pesquisa dentro da área. Além disso, 
serão organizadas palestras e mini-cursos destinados aos participantes do evento. 
Para o desenvolvimento da XI Jornada de Educação Matemática as seguintes ações 
serão desenvolvidas: 
− Organização geral; 
− Divulgação do evento; 
− Recepção dos trabalhos submetidos ao evento; 
− Análise dos trabalhos pela Comissão Científica do evento; 
− Ações de apoio logístico; 
− Edição dos anais; 
− Avaliação do evento. 
No desenvolvimento destas ações a coordenação do evento contará com o auxílio 
de alunos da graduação do curso de licenciatura em Matemática e da pós-
graduação do IME-UFG  e dos funcionários técnico-administrativo ligado ao 
LEMAT/IME e ao IME. 
 



Outras entidades participantes 
Sociedade Brasileira de Educação Matemática  - Regional Goiás (SBEM-GO) 
 
População-alvo 
Professores de Matemática da Educação Básica e Ensino Superior e alunos da 
Educação Básica, do Magistério, da Licenciatura em Matemática, Pedagogia e pós-
graduação em Educação e Educação Matemática. 
Expectativa de público: 100 
 
Local da Realização 
Instituto de Matemática e Estatística da UFG 
 
Resultados Parciais 
O evento será realizado no período de 08 a 10 de dezembro de 2006 e estamos na 
fase de preparação do mesmo. Estamos enfatizando no momento atual a divulgação 
do evento, nos mais diversos veículos. O link para a página do evento já se encontra 
publicado na internet (http://www.mat.ufg.br). Nesta página disponibilizamos todas 
as informações necessárias aos interessados em enviar trabalhos científicos na 
modalidade de painel ou mini-curso. Além disso, estamos finalizando os detalhes 
referentes a programação do evento. 
 
Financiamento 
O evento não terá financiamento de terceiros, a receita do evento será proveniente 
da cobrança de taxa de inscrição. 
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