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Tema: “ENSINO, PESQUISA E TECNOLOGIA: APLICAÇÕES NA MATEMÁTICA”. 

 

EIXOS TEMÁTICOS 

 

1. Práticas inclusivas em Educação Matemática 

Este eixo tem como foco explorar questões relacionadas ao conceito de inclusão e sua aplicação 

no ensino de Matemática. Aspectos Históricos, Conceituais e Epistemológicos da Educação Inclusiva. 

Estudos relacionados aos processos de aprendizagem matemática de pessoas com Necessidades 

Educacionais Especiais- NEE. Desenvolvimento de Projetos Pedagógicos Inclusivos em matemática. 

Recursos Didáticos Matemáticos para a Educação Inclusiva. Propostas metodológicas para elaboração 

de material didático para pessoas que possuam alguma NEE. Práticas pedagógicas inclusivas 

direcionadas à formação do professor de matemática. Tecnologia Assistiva. 

 

2. Formação de Professores Práticas 

Este eixo tem como foco a formação de professores em matemática e áreas afins, 

desenvolvimento formativo na área, metodologia aplicada no ensino da matemática, saberes da 

experiência docente, relato de experiência do ensino aprendizagem na prática matemática e áreas afins, 

formação inicial e continuada do professor, domínio das tecnologias digitais na ação docente. 

 

3. Recursos tecnológicos e ensino de Matemática  

Este eixo se caracteriza, principalmente, por trazer pesquisas a respeito da utilização de software 

utilizados no processo de ensino e aprendizagem de matemática, desenvolvimento formativos 

envolvendo tecnologias digitais no âmbito de ensino de matemática, metodologias diversificadas com 

base na tecnologia para o ensino de matemática que promovam e garantam a participação, a autonomia 

e o trabalho colaborativo dos estudantes. 

 
4. Etnomatematica e história na Educação Matemática. 

Este eixo tem como foco explorar a Educação Matemática que se manifesta nos diferentes 

espaços de aprendizagens - escolares e não escolares, associada com os saberes/fazeres oriundos da 

cultura e das práticas sociais. Articula a Educação Matemática com a cultura e com a diversidade 

cultural, com a sociedade e com os saberes matemáticos, sob a ótica da Etnomatemática e da História, 

problematizando os modos de saber, de fazer, de compartilhar, de ensinar e de aprender matemática, 

segundo uma compreensão histórica da matemática, como também, da compreensão sobre o que 

representa essa área de conhecimento no contexto plural e diverso da contemporaneidade. 

 
5. Modelagem e aplicações matemáticas 

Este eixo tem como foco compreender, discutir e avaliar o comportamento de modelos físicos, 

bem como desenvolver e propor técnicas para solucionar problemas de áreas afins. Nessa linha 

enquadram-se os trabalhos referentes a modelos matemáticos que solucionem problemas na Física, 

Engenharias, Estatística, Química, Biologia etc.; bem como trabalhos nas áreas de Álgebra, Análise 

Real, Teoria dos Números, EDO, Cálculo Diferencial e Integral; Metodologias de ensino que utilize de 

ferramentas diversas para solucionar problemas na matemática pura e aplicada. 

 


