
PROGRAMACAO DETALHADA
DIA 24 DE MAIO (QUINTA-FEIRA)

1ª Parte dos Minicursos

CREDENCIAMENTO

Horário:   local:16:00 às 18:00H.  entrada do bloco b-

PALESTRA DE ABERTURA
TEMA: A EVOLUÇÃO DA CIÊNCIA E SUA DEPENDÊNCIA COM A MATEMÁTICA
palestrante: Profa. dra. maria elizabeth de gouvêa - horário: local:  18:00 às 19:20H. - sala 16

COMUNICACOES E RELATOS
Apresentações orais para expor os trabalhos apresentados pelos alunos do IFMG em Eventos/Congressos
de Matemática no ano de 2017. horário: local:  19:30 às 20:45H. - sala 16

COFFEE BREAK

VOZ E VIOLÃO:   HORÁRIO: LOCAL:  AMANDA CARDOSO  20:45 ÀS 21:00H. - - ÁREA EXTERNA AO LADO DA SALA 16

MESA REDONDA
TEMA: CONTRIBUIÇÕES DA PESQUISA CIENTÍFICA NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE MATEMÁTICA

PROF. DR. JOSÉ SÉRGIO DOMINGUES - PROFA. MA. LÚCIA HELENA COSTA BRAZ - CONVIDADOS: 
PROFA. MA. DANIELLI FERREIRA SILVA - PROFA. POLYANA KÁTIA MIRANDA - SÉRGIO MATHEUS CASTRO - 
DAIANA LUIZA DE SÁ              21:00 ÀS 22:40H.  -  HORÁRIO: LOCAL: SALA 16

DIA 25 DE MAIO (SEXTA-FEIRA)

GEOMETRIA FRACTAL: CAOS, COMPUTAÇÃO E ARTES
Os fractais, embora não sejam trabalhados com frequência no ensino básico, podem ser observados no nosso cotidiano. Na natureza existem diversos objetos que
contém ou que são fractais, suas formas complexas e caóticas podem descrever fenômenos naturais como: árvores, nuvens, os flocos de neve, as formas de algumas
raízes, etc. O objetivo deste minicurso é trabalhar e apresentar por meio de figuras, construções e aplicações no cotidiano a Geometria Fractal, uma área da
matemática que pode ser utilizada durante as aulas e propiciar inúmeros benefícios no aprendizado de alunos do Ensino Médio e Fundamental.

MINISTRANTES:  - HORÁRIO: LOCAL:  GUSTAVO TEIXEIRA E RAVEL ALVARENGA  18:30 ÀS 20:30H. -  LABORATÓRIO DE MATEMÁTICA

a visão geométrica do cálculo diferencial e integral utilizando o software geogebra
Este minicurso tem o objetivo de introduzir uma visão geométrica, através do software Geogebra, do cálculo diferencial e integral. Serão dadas algumas instruções sobre
o uso do software e então, será introduzida a concepção concisa de limite, derivada e integral. Por fim, serão realizadas as construções no Geogebra. Não será necessário
que o aluno tenha feito a disciplina de cálculo diferencial e integral, pois estas formulações serão construídas através da atividade. Ao final, espera-se que os alunos
saibam interpretar geometricamente a definição de limite, derivada e integral. 

o ensino da matemática através de jogos e materiais manipulativos
Ao se falar em processo de ensino e aprendizagem, sabe-se a importância do uso diversificado dos materiais didáticos e das metodologias para a melhoria desse
processo. Sendo assim, os jogos didáticos e materiais manipulativos apresentam-se como uma alternativa viável para otimizar o processo de aprendizagem, visto
que contribuem para o desenvolvimento do raciocínio lógico, da criatividade, do pensamento independente e da capacidade de resolver problemas. Com o objetivo
de oferecer aos futuros/atuais professores e alunos da escola básica um ensino mais dinâmico e desafiador, este minicurso tem o intuito de apresentar jogos
educativos e materiais manipuláveis, que possibilitam trabalhar a matemática de forma mais atrativa através do caráter lúdico, buscando promover um ambiente
de ensino e aprendizagem mais agradável e motivador aos alunos. 

MINISTRANTES:  - HORÁRIO: LOCAL:  mariana costa, gabrielle ribeiro e leonardo  18:30 ÀS 20:30H. -  tavares LABORATÓRIO DE robótica

MINISTRANTES:  - HORÁRIO: LOCAL:  dandara lorrayne e thayná vieira  18:30 ÀS 20:30H. - LABORATÓRIO DE informática 2

normas abnt: construção, importância e exemplos

MINISTRANTE:  - HORÁRIO: LOCAL:  udiano campagner net  18:30 ÀS 20:30H. - o sala 22

CAFE COM POSTER
EXIBIÇÃO DE PÔESTERS: EXIBIÇÃO DOS TRABALHOS APRESENTADOS PELOS ALUNOS DO ifmg EM EVENTOS/CONGRESSOS
DE MATEMÁTICA NO ANO DE 2017 
VOZ E VIOLÃO: HORÁRIO:      local: DYONIS FARIA  -   20:30 às 21:00h.  - área externa ao lado da sala 16

2ª Parte dos Minicursos

os minicursos continuarão respectivamente nas salas acima citadas
 21:00 às 22:40h.horário:

requisitos: público alvo: vontade e disposição de aprender -  estudantes dos
níveis médio. técnico, superior e professores da educação básica
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Neste minicurso será abordado os conceitos básico inerentes às Normas da ABNT,  como são elaboradas e sua importância para sociedade. Em seguida serão apresentadas as
principais normas para a elaboração de um trabalho acadêmico.


	Página 1

