APRESENTAÇÃO
O Grupo de Estudos em Educação Matemática
(GEEM) e o ACCE (Programa de Extensão Ações
Colaborativas e Cooperativas em Educação)
realizarão o II Salão de Arte Matemática com
diversas expressões artísticas envolvendo
conteúdos matemáticos que possibilitará a
exibição, divulgação das ideias matemáticas sobre
aspectos pedagógicos, culturais e sociais.

OBJETIVO
Evento: 02 de dezembro de 2019

Viabilizar o compartilhamento de conhecimentos,
além de valorizar e incentivar o protagonismo e a
criatividade dos estudantes da Educação Básica e
Superior, bem como professores da Educação
Básica, nas suas diversas expressões artísticas
envolvendo conteúdos matemáticos.

Laboratório de História do Ensino
de Matemática (LHEM)
Teatro Glauber Rocha
Foyer da biblioteca

COORDENAÇÃO
Claudinei de Camargo Sant'Ana (UESB/BA)
Irani Parolin Sant'Ana (UESB/BA)
Veronice Meira da Silva (PPGEn - UESB/BA)
Cláudio da Silva Brito (PPGEn - UESB/BA)

E-MAIL DO LHEM
lhem@uesb.edu.br
SITE DO GEEM
http://geem.mat.br
REVISTA: COM A PALAVRA, O PROFESSOR
http://geem.ojs.galoa.com.br

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia
Vitória da Conquista - Bahia
2019

PARTICIPANTES
Estudantes da Educação Básica (acompanhados
pelos responsáveis), graduandos do Ensino
Superior e professores da Educação Básica. A
participação pode ser individual ou em grupo de
até sete (7) estudantes.

TEMA
Estabelecendo conexões entre Matemática e
Arte

Os trabalhos deverão ser entregues pessoalmente
no Laboratório de História do Ensino de
Matemática – LHEM/UESB (no prédio da antiga
reitoria) em uma das seguintes modalidades:
Caricatura, Colagem, Dança, Desenho, Escultura,
Fotografia, História em Quadrinhos, Instalação,
Intervenção, Música, Pinturas, Poesia, Vídeo.
O período de inscrição será de 23/09/2019 a
31/10/2019.

As inscrições são gratuitas, para participar do
evento os interessados deverão preencher os
formulários disponíveis no site do GEEM
(http://geem.mat.br/br/node/1554):
a) Ficha de inscrição do estudante ou da equipe
devidamente preenchida;
b) Termo de autorização preenchida e assinada
com letra legível do(s) participante(s);
c) Termo de autorização assinado pelos pais ou
responsáveis, para menores de idade;
d) Termo de responsabilidade autoral;
e) Texto síntese do trabalho sinalizando a parte
que envolve a matemática.

Claudinei de Camargo Sant'Ana (UESB)
Irani Parolin Sant'Ana (UESB)
Hermes Renato Hildebrand (UNICAMP)
Edméa de Oliveira (artista plástica)
Valéria Vidigal (artista plástica)
Silvio Jessé (artista plástico)
Genivaldo Amorim (artista contemporâneo,
produtor cultural e curador)

PROGRAMAÇÃO
ENTREGA DE
TRABALHOS
Ÿ Vídeos: deverão ser entregues em DVD com

INSCRIÇÕES

COMISSÃO JULGADORA

02/12/2019 a 20/12/2019
8 às 22h

duração mínima de 1 minuto e 30 segundos e
máxima de 6 minutos em formato mp4;
Ÿ Intervenção e dança: com duração máxima de 5

02/12/2019

minutos, em CD com arquivo em formato mp4;
Ÿ Música: com duração máxima de 5 minutos, em

14h

Vernissage
Teatro Glauber Rocha

14h30min

Mesa: Arte e Matemática

15h

Certificação

16h

Apresentações artísticas

17:30h

Encerramento

CD com arquivo em formato mp3.

CRITÉRIOS DE
AVALIAÇÃO
Originalidade, Criatividade, Estética e Conteúdo
matemático envolvido.

Exposição: Foyer da
biblioteca

