
IV FEIRA NACIONAL DE MATEMÁTICA 

15, 16 e 17 de julho de 2015 

Jaraguá do Sul/SC 

 

1. LOCAL DA FEIRA:  

 
 

A IV Feira Nacional de Matemática acontecerá nas dependências da Arena 

Jaraguá, situado na Rua Rua Gustavo Hagedorn, 453, Nova Brasília, Jaraguá 

do Sul, SC. 

 

2. O QUE É UMA FEIRA DE MATEMÁTICA? 

 

Feira de Matemática é um programa de incentivo ao estudo e pesquisa pelos 

estudantes (de todas as fases de escolaridade) sob a orientação de 

professores nos espaços e períodos escolares e de socialização desses 

estudos e pesquisas à comunidade por meio de uma exposição. 

(BIEMBENGUT e ZERMIANI, 2014.) 

 

 



3. INSCRIÇÕES 

 

Poderão inscrever-se:  

 Alunos de todos os níveis escolares das redes pública e privada, de 

todos os estados brasileiros e do Distrito Federal, orientados por 

um professor;  

 Professores de todos os níveis escolares; 

 Pessoas da comunidade (exemplo: engenheiros, administradores, etc.) 

que desenvolvam trabalhos envolvendo Matemática; 

 Poderão se inscrever na categoria Educação Especial, alunos que 

frequentam o atendimento educacional especializado no contraturno do 

ensino regular, orientado pelo professor do atendimento, bem como os 

demais alunos que estejam fora da idade escolar e frequentam alguma 

instituição de atendimento especializado; 

  Das unidades federativas que realizaram Feiras Estaduais de 

Matemática em 2014 e primeiro semestre de 2015 (confirmaram SC, BA e 

AC), onde serão aceitas somente as inscrições dos trabalhos indicados 

pelas Comissões de Avaliação das respectivas Feiras Estaduais de 

Matemática; Dúvidas: SC (soac.lmf@gmail.com ou (47) 3321-0463 – 

Janaína); BA (alafsantos@uneb.br ou (74) 9110-4147 – Alayde);ACRE 

(luzitania.dallagnol@ifac.edu.brou (68) 8105-3242 / (68) 9988-9983 – 

Luzitânia) ACRE (crsschweger@hotmail.com ou (68) 9969-6906 – Carlos); 

  Para todas as unidades da federação (exceto SC, BA e AC), a inscrição 

será feita pelo professor orientador de cada trabalho. Para maiores 

informações visite: www.furb.br/lmf na guia Feira Nacional. 

 Os trabalhos poderão ser apresentados individualmente ou em dupla. O 

professor orientador (ou Responsável) não será considerado como 

membro da equipe expositora; 

 Para a realização da inscrição é necessário o resumo estendido do 

trabalho deverá seguir as normas estabelecidas neste regimento. O 

mesmo deverá apresentar no mínimo 1.500 e no máximo 1.800 palavras, 

limitado a 05 páginas. O resumo deverá seguir a formatação do template 

disponível no site do Laboratório de Matemática da FURB: 

http://www.furb.br/lmf - Eventos ou no site do Instituto Federal de 

Educação Ciência e Tecnologia Catarinense: www.ifc.edu.br. O resumo 

estendido deverá estar no formato .doc e ser inserido on-line, quando for 

fetuada a inscrição. Para encontrar os modelos   de resumo   estendido,   
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acesse    no    site www.furb.br/lmf. O conteúdo e correção gramatical do 

texto serão de responsabilidade do professor orientador. 

 Dos Estados de Santa Catarina, Bahia e Acre, somente serão aceitas 

as inscrições dos trabalhos indicados pelas Comissões de Avaliação 

das respectivas Feiras Estaduais. A inscrição desses trabalhos deverá 

ser realizada no período de 15 de março/2015 à 15 de abril /2015;Os 

trabalhos dos demais Estados da Federação, incluindo o Distrito 

Federal terão o período de 15 de março/2015 a 15 de abril/2015 para 

efetivarem a inscrição de trabalhos; Para todas as unidades da 

federação, a inscrição dos trabalhos será feita pelo professor orientador 

diretamente no site SOAC/FURB (proxy.furb.br/soac); e o prazo para 

homologação das inscrições pela Comissão Científica deverá ser 

realizada até o dia 29 de maio de 2015. 

 Em hipótese alguma serão aceitos trabalhos entregues após a data 

estabelecida. 

 Apropriação indevida de trabalhos (plágio) será passível de punição 

prevista no Regimento da IV feira Nacional de matemática e na Lei. 

 A cada expositor cabe um espaço com aproximadamente 3m de 

comprimento e 1m de profundidade (será disponibilizado pela CCO, para 

cada estande, duas cadeiras e duas carteiras escolares). 

 Haverá uma saída de energia elétrica em cada um dos estandes, de 

acordo com o novo padrão de tomadas brasileiro NBR 14136. 

OBS.: Trazer adaptador para este tipo de tomada. É importante ressaltar 
que a voltagem de 220 V. 
 

 

http://www.furb.br/lmf


 
 

 

4. CATEGORIAS DE INSCRIÇÃO 

 

 Educação Especial; 

 Educação Infantil; 

 Ensino Fundamental – Anos Iniciais; 

 Ensino Fundamental – Anos Finais; 

 Ensino Médio; 

 Ensino Superior; 

 Professor; 

 Comunidade. 

 

5. SELEÇÃO DOS TRABALHOS: 

 A seleção dos trabalhos consiste na etapa em que a Comissão Científica 

analisará o material recebido e indicará, dentre todos os trabalhos 

inscritos, os trabalhos selecionados para a exposição. Critérios de 

seleção: I – Conteúdo matemático, II- Qualidade científica, III- 

Relevância científica e social, IV- Qualidade da redação do trabalho. 



6. PROGRAMAÇÃO: 

 

DIA HORÁRIO ATIVIDADE 

15/07/2015 

8h às 15h Montagem dos trabalhos 

13h às 17h 
Credenciamento e entrega de 

material dos participantes da Feira  

16h às 17h30min Jantar 

17h30min Abertura  

18h30min às 

20h30min 
Exposição e visitação pública 

19h às 20h 
Encontro com os avaliadores de 

trabalhos 

20h30min às 

21h30min 
Lanche  

16/07/2015 

8h às 11h30min Exposição e visitação pública 

9h30min Lanche 

11h30min às 13h  Almoço dos expositores 

13h30min às 

17h30min 
Exposição e visitação pública 

15h30min Lanche 

17h30min às 
18h30min 

Atividade Cultural 

18h30min às 

19h30min 
Jantar dos expositores 

17/07/2015 

08h às 11h30min Exposição e visitação pública 

9h30min Lanche 

10h às 11h30min Assembleia Geral 

11h30min às 12h  Desmontagem dos trabalhos 

12h às 13h30min Almoço dos expositores 

13h30min às 15h Encerramento/Premiação 

15h Lanche 

 

 



7. ALIMENTAÇÃO 

 

Orientações sobre alimentação durante o evento: A alimentação será 

gratuita para dois expositores e um professor orientador. 

15/07/2015 – Jantar e lanche (no local do evento) 

16/07/2015 – Café da manhã (no alojamento) 

                      Lanche, almoço, lanche da tarde e janta (local do evento) 

17/07/2015 - Café da manhã (no alojamento) 

                      Lanche, almoço e lanche da tarde (local do evento) 

 

8. ALOJAMENTO 

 

Orientações sobre alojamento dias e horários: 

 

 



 

 

O alojamento gratuito será disponibilizado em Escolas com: chuveiros, 

salas de aula com colchão e refeitório para o café da manhã. 

     O alojamento estará disponibilizado a partir das 13h do dia 14/07 até às 17h 

do dia 17/07. 

Obs: O vigia não permitirá a entrada de pessoas no alojamento após às 

23h50min. 

 

9. TRANSPORTE 

 

 A Comissão Central Organizadora disponibilizará somente o 

transporte entre o local do evento (Arena Jaraguá) e o alojamento. 

 

 Informamos a distância dos aeroportos próximos à cidade de Jaraguá 

do Sul:  

Aeroporto Internacional Afonso Pena (Curitiba): 148 km via BR 376. 

Aeroporto Internacional Lauro Carneiro de Loyola (Joinville): 53 Km via 

Avenida Centenário. 

Aeroporto Internacional de Navegantes: 92 Km via BR 101 e BR 280. 

Aeroporto Internacional Hercílio Luz (Florianópolis): 194 Km via BR 101 

 

 Sugestão de translado:  Aeroporto à Jaraguá do Sul. 

Van – Alan (47) 9158-9784  



Localiza – locação de transporte: (47) 3276-0883 

Informações de locação de transporte também no balcão de recepção dos 

aeroportos. 

 

 

10. CARTAZ DA FEIRA:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. COMISSÃO CENTRAL ORGANIZADORA 
 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARAGUÁ DO SUL 
Nome: Elson Quil Cardozo 
Fone: (47) 2106-8122 
Email: id81688@jaraguadosul.sc.gov.br 
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARAGUÁ DO SUL 
Nome: Rogério Jung 



Fone:  (47) 2106-8124 
Email: id81725@jaraguadosul.sc.gov.br 
  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARAGUÁ DO SUL 
Nome: Iraci Müller 
Fone: (47) 2106-8164 / (47) 2106-8183  /  (47) 9612-6261         
Fone: id8271@jaraguadosul.sc.gov.br 
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARAGUÁ DO SUL 
Nome: MarcileneCampregher 
Fone: (47) 2106-8139           
Email: id8131@jaraguadosul.sc.gov.br 
 
FURB / LABORATÓRIO DE MATEMÁTICA 
Nome: Vilmar José Zermiani 
Fone: (47) 3321-0463 /  (47) 9183-6021 
Email: logo@furb.br 
 
FURB / LABORATÓRIO DE MATEMÁTICA 
Nome: Janaína Poffo Possamai 
Fone: (47) 9134-8239 
E-mail: janapoffo@gmail.com 
 
INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - IFC 
Nome: Fátima Peres Zago de Oliveira 
Fone: (47) 3531-3700 
E-mail: fatperes@yahoo.com.br 
 
INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - IFC 
Nome: Ruy Piehowiak 
Fone: (47) 3521-1346 
E-mail: ruymtm@ifc-riodosul.edu.br 
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