
XI – Seminário Temático 
A Constituição dos Saberes Elementares Matemáticos:  

A Aritmética, a Geometria e o Desenho no curso primário em perspectiva histórico-

comparativa, 1890-1970. 

Aviso para submissão de trabalhos 

Data de submissão: 

A data para envio de trabalhos é até 25 de fevereiro de 2014. 

Modalidades de trabalhos: 

Os textos poderão ser submetidos nas seguintes modalidades: 

1) Artigos apresentando resultados de pesquisas concluídas.

Especificações do texto: até 20 páginas, formato A4, margens 3 cm (superior e direita) e 2,5 cm 

(inferior e esquerda), com a seguinte a ordem:  

Título: fonte Times New Roman, tamanho 16, em negrito, espaçamento 1,5 linha, centralizado. 

As iniciais das palavras do título devem ser escritas em letra maiúscula (exceto as preposições, 

advérbios, conjunções etc.), sendo que as palavras após o uso de dois pontos (:) devem ser 

iniciadas com letra minúscula (exceto para nomes próprios).  

Nome(s) do(s) Autor(es): fonte Times New Roman, tamanho 12, espaçamento 1,5 linha, 

alinhado à direita. Dois espaçamentos abaixo do título. (Apenas os nomes dos autores) 

Texto: O texto do trabalho deve ser escrito em fonte Times New Roman, tamanho 12, 

espaçamento 1,5 linha, com alinhamento justificado. Seu início deve estar a dois 

espaçamentos abaixo do nome do último autor. 

Obs.: O trabalho completo não precisa conter o resumo. As referências bibliográficas estão 

inclusas no limite de 20 páginas. 

2) Resumos apresentando pesquisas em andamento.

Especificações do texto: resumo expandido, de 2 a 6 páginas, formato A4, margens: 3 cm
(superior e direita) e 2,5 cm (inferior e esquerda); com a seguinte a ordem: 

Título: fonte Times New Roman, tamanho 16, em negrito, espaçamento 1,5 linha, centralizado. 

As iniciais das palavras do título devem ser escritas em letra maiúscula (exceto as preposições, 



advérbios, conjunções etc.), sendo que as palavras após o uso de dois pontos (:) devem ser 

iniciadas com letra minúscula (exceto para nomes próprios).  

Nome(s) do(s) Autor(es): fonte Times New Roman, tamanho 12, espaçamento 1,5 linha, 
alinhado à direita. Dois espaçamentos abaixo do título. (Apenas os nomes dos autor/autores)  

Texto: O texto do trabalho deve ser escrito em fonte Times New Roman, tamanho 12, 
espaçamento 1,5 linha, com alinhamento justificado. Seu início deve estar a dois 
espaçamentos abaixo do nome do último autor/autores). 

Envio de trabalhos: 

Os textos devem ser enviados para o seguinte e-mail: 

xi.seminario.tematico@ gmail.com

O artigo completo ou resumo deverão ser salvos em arquivo .doc, nomeados segundo o 
exemplo abaixo: 

sobrenome_art.doc  (para artigos) 

sobrenome_res.doc  (para resumo expandido) 

Processo de submissão / avaliação 

Os textos submetidos e recepcionados pela coordenação local serão enviados ao membros do 

comitê científico para elaboração de comentários e considerações. O retorno por parte da 

comitê científico subsidiará o trabalho da comissão local no agrupamento temático para a 

apresentação / discussão dos trabalhos. Os pareceristas dos textos ampliarão suas 

considerações no momento do seminário. 

Comissão Local – Florianópolis/SC - UFSC 

David Antonio da Costa – prof.david.costa@gmail.com 
Cláudia Regina Flores – claureginaflores@gmail.com 
Joseane Pinto de Arruda – jpa.veg@gmail.com 
Rosilene Beatriz Machado -  rosibmachado@gmail.com 



Comitê Científico 

Wagner Rodrigues Valente  – UNIFESP, Guarulhos, SP – wagner.valente@unifesp.br 
Aparecida Rodrigues Silva Duarte – UNIBAN, SP – angel-bb@uol.com.br 
Cláudia Regina Flores – claureginaflores@gmail.com
David Antonio da Costa – prof.david.costa@gmail.com
Elisabete Zardo Búrigo – UFRGS - 00009949@ufrgs.br  
Gladys Denise Wielewski – UFMT - gladysdw@brturbo.com.br  
Iran Abreu Mendes – UFRGN, RN - iamendes1@gmail.com 
Ivanete Batista dos Santos – UFS, SE – ivanetebs@uol.com.br 
Joseane Pinto de Arruda – jpa.veg@gmail.com
Lucia Maria Aversa Villela – USS, RJ - luciavillela@globo.com 
Maria Cecília Bueno Fischer – UNISINOS, RS - ceciliafischer@terra.com.br 
Maria Célia Leme da Silva – UNIFESP, Diadema, SP – mcelialeme@gmail.com 
Mercedes B. Q. Pereira dos Santos – UFAL, AL - mbettacs@uol.com.br 
Neuza Bertoni Pinto – PUC-PR – neuzard@uol.com.br  
Rosilene Beatriz Machado -  rosibmachado@gmail.com
Rosimeire Aparecida Soares Borges – UNIVÁS, MG -rasborges3@gmail.com 

Bolsistas / apoio 

Janine Marques da Costa – graduanda Licenciatura em Matemática 
Simone Fátima  Oliveira – graduanda Pedagogia 
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