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Candidatura para a sede do IX EMEM de 2021 

 

A Diretoria Regional Executiva da Sociedade Brasileira de Educação Matemática, da 

Regional de Minas Gerais (SBEM-MG), convida as faculdades, centros universitários, institutos 

federais, universidades e os seus sócios para se organizarem e lançarem as suas candidaturas para o 

IX Encontro Mineiro de Educação Matemática (IX EMEM), a ser realizado no segundo semestre de 

2021. 

Para candidatar-se a sede do EMEM, é preciso notar que o número de participantes do evento 

tem variado de 200 a 500 participantes, com aproximadamente 150 trabalhos apresentados. Também 

é fundamental que as candidaturas considerem a envergadura e a importância do evento, considerando 

a acomodação, o transporte, a alimentação, as instalações, os equipamentos, a equipe de apoio local, 

entre outros aspectos. 

O Encontro Mineiro de Educação Matemática (EMEM) é o mais importante evento de 

Educação Matemática do estado de Minas Gerais, pois congrega o universo dos segmentos 

envolvidos com a Educação Matemática: professores da Educação Básica, professores e estudantes 

das Licenciaturas em Matemática e em Pedagogia, professores e estudantes da Pós-Graduação, 

professores e estudantes da graduação e pesquisadores. 

O evento ocorre com periodicidade de três anos conforme disposto no Regimento Interno da 

SBEM-MG. 

 

 Propostas de Candidatura 

As propostas de candidaturas devem ser enviadas para sbemmg@gmail.com, contendo: 

a) Carta de candidatura, assinada pelo proponente. 

b) Declaração institucional de apoio à realização do EMEM. 

c) Relatório descritivo apresentando a estrutura do local (quantidade de salas, auditórios, teatros, 

restaurantes internos, lanchonetes, vagas de estacionamento etc.). 

d) Cartas de apoio de órgãos públicos, instituições (em especial Reitorias), Secretaria de Educação, 

Secretaria de Turismo e outros que os proponentes possam considerar importantes. 

 

 Cronograma 

 O cronograma abaixo deve ser seguido para os interessados nessa candidatura: 

 De 01 de Julho de 2019 a 02 de Dezembro de 2019 – Apresentação das candidaturas. 

 Dia 03 de Dezembro de 2019 – Homologação das candidatas para a cidade-sede com divulgação 

na página da SBEM-MG e da SBEM-Nacional. 

 De 04 de Dezembro a 13 de Dezembro de 2019 – Votação via e-mail junto aos sócios da SBEM-

MG. 

 Dia 16 de Dezembro de 2019 – Anúncio do resultado da sede do IX ENEM na página da SBEM-

MG e da SBEM-Nacional. 

 

Ituiutaba, Minas Gerais, 27 de Junho de 2019 
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