
 
 

  
 
 

VII FEIRA NACIONAL DE MATEMÁTICA (VII FNMat) - 2020 

 

Prezados Professores Representantes de Estado nas Feiras de Matemática! 

 

Como de conhecimento de vocês ocorrerá nos dias 27 – 29 de maio de 2020 a VII Feira 
Nacional de Matemática. Deste modo, nós membros da Comissão Central Organizadora, 
informamos as primeiras instruções sobre o evento. 

a) Local: Campos Novos/SC 

b) Alimentação – A alimentação dos dois dias da Feira de Matemática, ocorrerá por conta 
da Organização da VII FNMat. 

c) Acomodação – Haverá acomodação gratuita, para os dias da Feira de Matemática 
organizada pela comissão organizadora, em escolas. 

d) Translado – Poderemos ter translado dos aeroportos (Navegantes, Florianópolis, 
Chapecó, Lages) para Campos Novos. 

e) Inscrição - Os coordenadores de Feiras de Matemática dos estados são responsáveis 
para indicar os trabalhos que irão ser inscritos por Unidade da Federação. 

f)  O deslocamento até o local da VII FNMat, é de responsabilidade financeira dos 
professores e expositores. 
 

f)  PROGRAMAÇÃO DA FEIRA 

DIA HORÁRIO ATIVIDADE 

27/05/2020 

(Quarta-

feira) 

12h às 17h Montagem dos trabalhos 

17h às 18h Jantar 

18h às 19h Cerimônia de abertura/Lançamento de Livros  

19h às 21h (*) Exposição e visitação pública 

21h às 22h Lanche 

19h às 21h Reunião com representantes dos Estados 

 

28/05/2020 

(Quinta-

feira) 

8h às 8h30min Reunião com coordenadores de grupos de avaliação 

8h30min às 9h30min Reunião com avaliadores e coordenadores de grupos de 

avaliação 

8h30min às 

11h30min 

Exposição, visitação pública e avaliação dos trabalhos (**) 

9h30min às 10h Lanche 

11h30min às 

13h30min 

Almoço  

11h – Educação Infantil e Educação Especial 

11h30min – Anos Iniciais 

12h – Anos Finais 

12h30min – Ensino Médio, Ensino Superior, Professor e 

Comunidade      



12h30min -13h30min Horário do soninho (Ed. Infantil, Educação Especial e 1º 

Ano do Ensino Fundamental) 

13h30min às 

17h30min 

Exposição, visitação pública e avaliação dos trabalhos. 

16h às 16h30min Lanche 

17h30 às 18h30min Atividade Cultural 

 

29/05/2020 

(Sexta-

feira) 

8h30min às 

11h30min 

Exposição, visitação pública e avaliação dos trabalhos (***) 

9h30min às 10h Lanche 

10h às 11h Assembleia geral 

11h30min às 

13h30min 

Almoço e desmontagem dos trabalhos      

13h30min às 14h Cerimônia de encerramento 

14h – 15h30min Premiação 

15h30min às 16h Lanche 

(*) A exposição realizada no período das 19h às 21h do dia 27 de maio é optativa para as 

categorias Educação Infantil, Ensino Fundamental - Anos Iniciais e Anos finais - e Educação 

Especial. Sendo obrigatória para as demais. 

(**) A avaliação iniciará às 9h30min, após a reunião com avaliadores e coordenadores de 

grupo de avaliação. 

(***) A avaliação deve estar finalizada até às 9h30min para que a sistematização das 

avaliações se encerre até às 11h. 
 

 

IMPORTANTE: 

A comissão não se responsabilizará por aqueles que se hospedarem em hotel diverso, bem 
como não é responsável por qualquer custo de ACOMPANHANTES extras (para cada 
trabalho teremos alojamento para o orientador e dois estudantes. No caso dos trabalhos das 
categorias Educação Infantil e Educação Especial teremos alojamento para até dois 
orientadores e até dois estudantes). 

A Comissão Organizadora está empenhada ao máximo para fazer deste, o melhor evento 
possível, para tanto, pedimos que dúvidas ou sugestões sejam enviadas para nós, pelos 
contatos disponibilizados abaixo. Colocamo-nos a disposição e aguardamos todos na VII 
FNMat. 

Em breve encaminharemos e publicaremos o Regimento da mesma no endereço 
http://www.sbembrasil.org.br/sbembrasil/index.php/eventos/nacionais, no evento VII Feira 
Nacional de Matemática. 
 

Para maiores informações, entrar em contato pelo e-mail: 

feiranacionaldematematica@gmail.com. 

 

CONTAMOS COM A SUA PARTICIPAÇÃO! 

 

Comissão Organizadora da VII Feira Nacional de Matemática 


