
 

 

CHAMADA PARA SELEÇÃO DE NOVOS INTEGRANTES DO GRUPO DE 

ESTUDOS E PESQUISAS EM TECNOLOGIAS NA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 

(GEPETEM) 

 

O Grupo de Estudos e Pesquisas em Tecnologias na Educação Matemática – 

GEPETEM torna pública a presente chamada, contendo normas e procedimentos que 

orientam o processo seletivo de novos (as) integrantes. 

 

1. APRESENTAÇÃO  

 

Criado no primeiro semestre de 2015, o Grupo de Estudos e Pesquisas em Tecnologias 

na Educação Matemática (GEPETEM), cadastrado no Diretório de Grupos do CNPq, tem 

como objetivo desenvolver pesquisas e inovações na Educação Básica e no Ensino Superior, 

pautadas na formação inicial e continuada de professores de Matemática e na utilização das 

Tecnologias Digitais (TD). Os integrantes são professores do IFMG, graduandos e egressos 

dos cursos de Licenciatura em Matemática e Sistemas de Informação, professores de 

Educação Básica e técnicos administrativos do IFMG Campus São João Evangelista, que 

visam desenvolver ações de Ensino, Pesquisa e Extensão nas seguintes linhas de pesquisa: 

Educação Matemática e Tecnologias Digitais; Formação de professores de Matemática e 

Tecnologias; e Modelagem Matemática. Os resultados de estudos e pesquisas são divulgados 

através de publicações em periódicos e em eventos nacionais, regionais, locais e 

internacionais, a fim de contribuir com a formação inicial e continuada de professores de 

Matemática. Além disso, este grupo desenvolve junto à comunidade atividades de extensão, 

na forma de minicursos, seminários, palestras e outros. 

 

2. REQUESITOS PARA INSCRIÇÃO 

 

2.1. Preenchimento do formulário de inscrição que se encontra no link: 

https://goo.gl/nwE9TT 

2.2. Currículo Lattes atualizado; 

https://goo.gl/nwE9TT


 

2.3. Ser aluno (a) regularmente matriculado (a) a partir do 2º período no curso de 

Licenciatura em Matemática ou Bacharelado em Sistemas de Informação ou ser 

professor de Educação Básica; 

2.4. Disponibilidade para participar das reuniões, realizadas das 17h às 18h40min, no 

IFMG-Campus São João Evangelista e mais 2 horas semanais para atividades do 

GEPETEM. 

2.5. Necessário possuir um resumo (de 10 a 15 linhas) de proposta de pesquisa em uma 

das linhas de pesquisa do grupo:  

2.5.1. A formação docente para EaD; 

2.5.2. Educação Matemática e Tecnologias Digitais;  

2.5.3. Formação de professores de Matemática e Tecnologias;  

2.5.4. Modelagem Matemática 

OBS.: Caso existam grupos com propostas de pesquisas em andamento, os autores 

poderão submeter o mesmo resumo,  individualmente. 

 

3. DAS VAGAS 

 

3.1. Serão disponibilizadas cinco (05) vagas; 

3.2. Os (As) candidatos (as) aprovados (as) e não classificados (as) dentro do número de 

vagas farão parte do cadastro de reserva. 

 

4. PROCESSO DE SELEÇÃO 

 

4.1. Etapas 

4.1.1. Análise dos documentos enviados no ato da inscrição (eliminatória); 

4.1.2. Análise do resumo de pesquisa (eliminatória e classificatória); 

 

5. CRONOGRAMA 

 

ETAPAS PERÍODOS 

Inscrição 01 a 08  18 de novembro de 2018 

Análises dos resumos de pesquisas 09 a 12  19 de novembro de 2018 

Divulgação do resultado  15  20 de novembro de 2018 



 

 

6. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

6.1. Os casos não previstos serão decididos pela coordenação GEPETEM. 

6.2. A não participação das reuniões acarretará a exclusão do integrante. 

 

 

São João Evangelista, 01 de novembro de 2018. 

Prof. Me. Silvino Domingos Neto                        Prof. Dr. José Fernandes da Silva  

Coordenador do GEPETEM                                Coordenador do GEPETEM 

 

 

 

 

 

 

 

 


