
III SEMANA ACADÊMICA INTEGRADA E IV JORNADA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 2017

REGULAMENTO DA FEIRA DE MATEMÁTICA 2017

A MATEMÁTICA ESTÁ EM TUDO

Conhecida como “a ciência das ciências”1 e por outro lado, não reconhecida como ciência por outros, a
Matemática  tem tantas  definições  quanto  aplicações, e  é  tão  útil  quanto  prazerosa.  Ela  explora  o
raciocínio lógico e abstrato, e é usada como ferramenta essencial em incontáveis áreas do conhecimento
humano, como a Física, Biologia, Química, Engenharia, Economia, Administração de negócios, Artes,
Agricultura e até a Medicina. Ela está tão presente na nossa vida cotidiana, que, às vezes, a gente nem
nota.

A Matemática é, sem dúvida, uma das áreas de conhecimento mais fascinantes e antigas. Acredita-se que
ela tenha surgido antes mesmo da escrita e suas aplicações concretas impulsionaram o desenvolvimento
da humanidade desde as primeiras civilizações por meio do manejo de plantações e medição de terra,
registro do tempo e comércio.

Ela atravessou não só o tempo, como também o espaço. Gregos, muçulmanos, egípcios e chineses na
antiguidade e na atualidade, todos nós estudamos e usamos a Matemática em nosso benefício. Ela é um
instrumento para facilitar a vida e não o bicho-papão como grande parte das pessoas pensa ser.

O  estudo  da  Matemática  começou  de  maneira  mais  simples  com  os  números,  naturais,  inteiros  e
operações aritméticas e todos os povos desenvolveram suas próprias formas de contar números. Pode
parecer exagero, mas não é: o “zero” é umas das maiores e mais importantes invenções da mente humana!
A partir daí, suas aplicações foram se multiplicando e se tornando mais complexas como na Álgebra,
Geometria, Trigonometria, Porcentagem, Estatística, Topologia, Teoria dos jogos, dentre outras.

Passaram  a  auxiliar  nas  construções  civis,  na  Engenharia  e  na  Arquitetura;  cálculos  financeiros,
estabelecendo novas economias em todo o planeta. A Teoria da Evolução – que trata da seleção natural
das espécies – só pode ser desenvolvida com o uso da matemática. Sem ela, seria impossível a criação de
computadores. Desde os primeiros que funcionavam a válvula, até aqueles com tecnologia de ponta.

Como você pode ver, a presença e os benefícios da Matemática no nosso dia a dia são incalculáveis e ela
está em toda parte.

Depois de tantas aplicações práticas da Matemática, não há como não se encantar e não querer entrar
nesse universo de aprendizado para continuar mudando nossa história. 

Diante dessa importância e aplicabilidade da Matemática, a comissão da III Semana Acadêmica Integrada
e  IV  Jornada  de  Ciência  e  Tecnologia  2017,  do  Ifes  campus  Nova  Venécia,  realizará  a  Feira  de
Matemática, com a finalidade de incentivar, divulgar, e socializar as experiências, pesquisas e atividades
matemáticas desenvolvidas no campus, propiciando a Educação Científica dos Alunos e Professores e
contribuindo para a inovação curricular.

CAPÍTULO I: DA CONCEITUAÇÃO E PROGRAMAÇÃO

Art. 1º Entende-se por Feira de Matemática um processo educativo científico-cultural, que alia vivências
e  experiências  da  qual  podem  participar  na  condição de  expositores,  alunos  matriculados  no
concomitante, integrado, Educação Superior, Pós-Graduação e nos cursos de extensão do Ifes campus

1.  O  texto  inicial  foi  extraído  do  site
http://semanact.mcti.gov.br/noticias/-/asset_publisher/xWeYp1vGhKlD/content/%E2%80%9Ca-matematica-esta-
em-tudo%E2%80%9D-e-o-tema-da-proxima-semana-nacional-de-ciencia-e-tecnologia?p_p_auth=Hsr0O8h2, oficial
da Semana de Ciência e Tecnologia.



Nova Venécia.

Art 2º A exposição dos trabalhos da Feira de Matemática será realizada no dia 20 de outubro de 2017,
das 10h às 14:30, no saguão do Ifes campus Nova Venécia.

I) Programação

Dia Horário Atividade

20/10/2017 9:30 às 10:00 Montagem dos trabalhos

20/10/2017 10h às 14:30 Exposição e visitação

20/10/2017 15:30 às 16:00 Desmontagem dos trabalhos

Art. 3º Os objetivos da Feira de Matemática:

a) Despertar nos alunos, maior interesse na aprendizagem da Matemática;

b) Promover o intercâmbio de experiências pedagógicas e contribuir para a inovação de metodologias;

c) Transformar a Matemática em ciência construída pelo aluno e mediada pelo professor;

d) Despertar para a necessidade da integração vertical e horizontal do ensino da Matemática;

e) Promover a divulgação e a popularização dos conhecimentos matemáticos, socializando os resultados
das pesquisas nesta área;

f)  Integrar novos conhecimentos e novas tecnologias de informação e comunicação aos processos de
ensino e aprendizagem.

CAPÍTULO II: DAS INSCRIÇÕES 

Art. 4º Poderão inscrever-se: alunos matriculados, de todos os cursos ofertados pelo Ifes campus Nova
Venécia, nas modalidades de ensino, pesquisa e extensão; orientados por um ou mais professores, que
desenvolvam trabalho envolvendo a Matemática.

I) A inscrição será realizada mediante submissão de resumo, que deve ser encaminhado para o e-mail:
semanaintegradatrabalhos@gmail.com,  em  formato  docx  ou  doc,  no  período  de  27/09/2017  a
06/10/2017. O modelo de resumo encontra-se no anexo I.

II) Não há limite para o número de autores.

III) No dia 13/10/2017 divulgaremos a listagem de trabalhos aceitos para apresentação na Feira.

CAPÍTULO III: DA CERTIFICAÇÃO 

Art. 5º Serão conferidos aos participantes certificados, constando carga horária, atividades executadas e
programação, que será de responsabilidade da Comissão Organizadora.

CAPÍTULO IV: CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Art. 6º Os casos omissos no presente regimento serão resolvidos pela Comissão Organizadora do Evento.

Comissão Organizadora

Marcio Antonio Do Vale

Ediu Carlos Lopes Lemos

Felipe Cuquetto Piekarz

Jaime Bernardo Neto

Jordana Neri



Mairy Bitencourt Teixeira

Mariana Dos Santos Cézar

Rogério Danieletto Teixeira

Tereza Cristina De Souza Ayres

Vinicius Novo Gama

 Weverton Pereira Do Sacramento 



ANEXO I

TÍTULO DO TRABALHO (EM MAIÚSCULAS)

SOBRENOME, Nome do Autor Apresentador; SOBRENOME, Nome do Autor Apresentador ;

SOBRENOME, Nome do Autor Orientador

RESUMO: O título RESUMO deve ser digitado em maiúsculo, negrito e colocado à esquerda seguido de
dois pontos, iniciando-se então o texto. Este texto do resumo deve ser digitado em fonte  Times New
Roman tamanho 12, justificado. O texto deve ter no máximo 300 palavras, frases curtas, completas e com
conexão entre si. Não deve apresentar citações bibliográficas. Em um parágrafo único, com espaçamento
simples, o resumo deve iniciar com frase abordando o tema do trabalho, o objetivo da pesquisa de forma
clara e concisa, material e métodos, os resultados mais relevantes e conclusões/considerações finais, para
o leitor ter acesso às informações básicas do trabalho.
 
Palavras-chave: (De três a cinco palavras, elas devem iniciar com maiúsculas, separadas por ponto e
finalizadas por ponto. Podem-se utilizar palavras compostas). 


