
        SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 

 

Brasília, 12 de janeiro de 2012. 

Senhores educadores matemáticos, 

A Diretoria Nacional Executiva (DNE) ao analisar o calendário de envio, aprovação e 

divulgação dos julgamentos dos trabalhos a serem apresentados no V Seminário Internacional 

de Pesquisa em Educação Matemática (SIPEM),  resolve redefinir as datas-valores das 

inscrições uma vez que é justo majorar o valor somente após a divulgação dos resultados pela 

Comissão Científica. 

Fica, portanto, sem efeito o cronograma com valores anteriormente difundido, passando a 

valer os seguintes valores-datas: 

Até 15/08 - R$ 350,00 (sócios) - R$ 450,00 (não sócios) 

15/08 a 31/08 - R$ 450,00 (sócios) - R$ 550,00 (não sócios) 

A partir de 01/09 - R$ 500,00 (sócios) - R$ 600,00 (não sócios). 

Reafirmamos as demais informações: 

Petrópolis, RJ, 28 a 31 de outubro de 2012.  
 
TEMA: QUESTÕES EPISTEMOLÓGICAS, TEÓRICAS E PRÁTICAS DA PESQUISA EM 
EDUCAÇÃO MATEMÁTICA.  
 

CRONOGRAMA 
 

15/01/2012 Divulgação das normas de inscrição dos trabalhos 

15/02/2012 Abertura de inscrições no evento e de trabalhos com lançamento da homepage do V SIPEM 

15/04/2012 Último dia para inscrição de trabalhos 

13/08/2012 Divulgação, na página do evento, dos trabalhos aceitos 

28/10/2012 Abertura do evento 

 

Esperamos grande adesão a este importante evento científico da nossa SBEM em sua 

quinta edição. 

Atenciosamente, 

 

 

Cristiano Alberto Muniz  

Presidente da SBEM 
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NORMAS 

A) Trabalho: 

 Todos os trabalhos apresentados devem ser de pesquisas já concluídas. 

 Cada trabalho deve ser submetido a apenas um dos 12 Grupos de Trabalho: 
o G1 - Educação Matemática nos anos iniciais. 
o G2 - Educação Matemática nos anos finais do Ensino Fundamental 
o G3 - Educação Matemática no Ensino Médio 
o G4 - Educação Matemática no Ensino Superior 
o G5 - História da Matemática e Cultura 
o G6 - Educação Matemática: novas tecnologias e educação a distância 
o G7 - Formação de professores que ensinam Matemática 
o G8 - Avaliação em Educação Matemática  
o G9 - Processos cognitivos e lingüísticos em Educação Matemática 
o G10 - Modelagem Matemática 
o G11 - Filosofia da Educação Matemática 
o G12 - Ensino de probabilidade e estatística 

 Em todos os grupos serão aceitos um número limitado de trabalhos, sendo 
alguns aceitos para apresentação oral e outros apenas publicados nos anais 
do evento.  

 Cada autor (seja como 1º ou 2º autor) pode submeter no máximo dois 
trabalhos. 

 Os trabalhos podem ser submetidos em português, espanhol ou inglês.  

B) Texto: 

 Deve conter no máximo 20 páginas ou 6000 palavras, incluindo resumo, 
palavras-chave, figuras, diagramas, referências bibliográficas e anexos, 
conforme as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) em 
vigor. 

 Deve ter formato de artigo, com problemática anunciada e justificada, 
referencial teórico e metodológico explicitados, análise e discussão dos 
resultados, conclusões/recomendações, referências bibliográficas e, se 
necessário, anexos. 



 Deve apresentar resumo (máximo de 500 palavras), título, e palavras-chave 
(de 3 a 6) em inglês e na língua do texto. 

 As notas de rodapé, em caso de serem indispensáveis, devem ser colocadas 
na própria página da referência. 

 As citações e as notas devem seguir as normas da ABNT em vigor. 
 As figuras e tabelas devem ter legendas e estas devem seguir o padrão ABNT, 

com indicação de fonte (quando for o caso).  
 As referências bibliográficas devem ficar localizadas ao final do texto, contendo 

exclusivamente as obras citadas.  
 A digitação do texto deve, necessariamente, ser feita no template (modelo) 

disponível no site do evento, respeitando a formatação descrita no item C, a 
seguir. Serão automaticamente recusados os textos que não forem submetidos 
usando o referido template. 

C) Digitação e formatação: 

o Programa: WORD FOR WINDOWS.  
o Fonte: Arial, tamanho 12.  
o Papel tamanho A4; margens superior e inferior com 2,5 cm; margens 

esquerda e direita com 3 cm; espaçamento entre linhas de 1,5 cm; 
alinhamento justificado.  

o Páginas numeradas a partir da segunda (no alto, à direita).  
o Título em maiúsculo/negrito com alinhamento centralizado;  
o Nome(s) do(s) autor(es) e instituição(ões) com alinhamento à direita.  
o Os títulos das seções internas devem estar em negrito e posicionados 

na margem esquerda.  

D) Submissão 

 Os trabalhos devem ser submetidos via plataforma do evento em duas 
versões: uma versão identificada e uma versão “cega”. 

 No texto da versão “cega” devem ser omitidos – tanto no texto quanto nas 
referências bibliográficas – os nomes dos autores, substituindo-os por XXXX. 
Por exemplo, se João da Silva submeter um artigo, ele deve substituir Silva 
(2009), por exemplo, por XXXX (2009). 

 

 

E) Julgamento 

A avaliação dos trabalhos considerará os seguintes critérios: 

o relevância e pertinência da pesquisa para as temáticas do grupo de 
trabalho para o qual o trabalho foi submetido;  

o consistência e rigor na abordagem teórico-metodológica utilizada na 
pesquisa e na argumentação apresentada no texto;  

o interlocução com a produção da área;  
o conclusões fundamentadas;  
o correção gramatical. 

 


