
O Fórum Estadual das Licenciaturas
em Matemática (FELIMAT) é um evento
organizado pela Sociedade Brasileira de Educação Matemática 
(SBEM), regional Paraná.
A 10ª edição será sediada na Unespar Apucarana e realizada 
em 16 e 17 de junho de 2016.
As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas acessando o 
site do evento: http://sbemparana.com.br/xfelimat

16 e 17 de junho de 2016
na UNESPAR Campus de Apucarana



Programação

início término atividade local

17h 18h Credenciamento Auditório Gralha Azul

18h 19h Mesa de abertura Auditório Gralha Azul

19h 21h
Palestra de Abertura
Prof. Dr. Carlos Vianna

Auditório Gralha Azul

16-06-2016

início término atividade local

8h 12h Grupos de discussões
Salas de aula da Unespar - 
Campus de Apucarana

12h 14h Intervalo para almoço

14h 17h Socialização dos Grupos de Discussões Auditório Berton

17h 17h30 Plenária Final/ Reunião da SBEM Auditório Berton

17h30 18h Encerramento Auditório Berton

17-06-2016

Público alvo
Estudantes de Graduação em Matemática, Estudantes de 
Pós-graduação em Matemática e em Educação 
Matemática, Professores de Matemática da Educação 
Básica e Professores de Matemática do Ensino Superior.

Local
UNESPAR Campus de Apucarana



Inscrições
As inscrições são gratuitas e são realizadas no site do evento.

http://sbemparana.com.br/xfelimat

  GD1    Matriz curricular e a organização da prática como componente
 curricular: quadro atual e perspectivas
 Coordenadora:  Profa. Dra. Márcia Cristina de Costa Trindade Cyrino (UEL) - Londrina
 Relator: Prof. Ms. Júlio Cezar Rodrigues De Oliveira (Unespar) - Apucarana

  GD2    Materiais didáticos e TICs na formação inicial de professores:
 implicações para a prática docente
 Coordenador: Prof. Dr. Marcelo Motta (UTFPR) - Curitiba
 Relatora: Profa. Dra. Loreni Aparecida Ferreira Baldini (SEED) - Apucarana

 GD3   Relações entre Estágio Curricular Obrigatório, PIBID e
 outros programas na formação inicial do professor de
 Matemática
 Coordenador: Prof. Dr. Rodolfo Eduardo Vertuan (UTFPR) - Toledo
 Relatora: Profa. Ms. Letícia Celeste Barcaro Omodei (Unespar) - Apucarana

 GD4   Ingresso, evasão e permanência nos cursos de Licenciatura
 em Matemática
 Coordenador: Prof. Ms. Luciano Ferreira (Unespar) – Campo Mourão
 Relator: Prof. Ms. Fábio Luis Baccarin (Unespar) – Apucarana

 GD5   Ensino de Matemática na Educação Inclusiva: perspectivas
 atuais nos cursos de Licenciatura em Matemática
 Coordenadora: Profa. Dra. Clélia Ignatius Nogueira (UEM) – Maringá
 Relator: Prof. Dr. Fábio Alexandre Borges (Unespar) – Campo Mourão

Grupos de discussões



O FELIMAT
O X FELIMAT é um evento que está em sua décima edição e é destinado 
aos estudos, discussões e reflexões acerca de questões relevantes que 
envolvem a formação inicial de professores de Matemática da Educação 
Básica.

Objetivos do evento
O FELIMAT é um evento que tem como principal característica a reflexão 
coletiva e permanente das questões que envolvem os Cursos de 
Licenciatura em Matemática do Paraná. Parte do pressuposto que as 
atividades desenvolvidas nos cursos são dinâmicas, tendo em vista 
mudanças nas políticas educacionais, bem como, o surgimento de novas 
demandas na sociedade. Além disso, tem como objetivos: possibilitar 
espaços de reflexão e interlocução acerca dos Projetos Pedagógicos dos 
Cursos de Licenciatura em Matemática nas Instituições de Ensino 
Superior (IES) do estado do Paraná elaborados segundo as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para os Cursos de Matemática, Bacharelado e 
Licenciatura (Parecer CNE/CES 01.302/2001); Identificar as dificuldades 
relacionadas ao desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e 
extensão, no interior dos Cursos de Licenciaturas em Matemática, bem 
como sistematizar as experiências positivas.

Contribuição para pro�ssionais envolvidos no evento
O evento é formado, fundamentalmente, por grupos de trabalhos 
que estudam, discutem, analisam e compartilham experiências em 
questões relevantes que permeiam o processo de formação dos 
professores de Matemática. Os resultados obtidos nos grupos de 
trabalho são compartilhados com todos os envolvidos por meio de 
plenárias e pela divulgação da publicação de anais.
As discussões servem de indicativos para o desenvolvimento de 
estratégias em todas as instituições de ensino superior do estado 
do Paraná em diversas frentes, por exemplo, a permanência dos 
alunos no curso de Licenciatura em Matemática, a aproximação da 
teoria à prática por meio do estágio supervisionado, a inserção do 
licenciando na pesquisa.


