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Livro de Modelagem Matemática:  
chamada de propostas de artigos 

 

Coordenação do GT de Modelagem Matemática da SBEM: 
Jonei Cerqueira Barbosa (UEFS) 

Ademir Donizete Caldeira (UFSC) 
Jussara de Loiola Araújo (UFMG) 

 

Introdução 

1.  O presente documento é uma chamada dirigida aos membros do GT de Modelagem 
Matemática da SBEM para apresentação de propostas de capítulos para um livro, 
organizado por este GT, sobre Modelagem Matemática na Educação Matemática. São 
elegíveis para esta Chamada, os autores que apresentaram propostas de capítulos em 
2004 na chamada anterior para o livro (ver Anexo) e aqueles que tiveram trabalhos 
aprovados e participaram do III Seminário Internacional de Pesquisa em Educação 
Matemática (III SIPEM), realizado em outubro de 2006. 

2. No presente, apresentamos a retomada do processo de organização do livro sobre 
Modelagem, a concepção que orienta este projeto, as demais orientações e o 
cronograma. 

 

A retomada da organização do livro pelo GT de Modelagem 

3. A idéia de organizar um livro que refletisse a área científica de Modelagem 
Matemática na perspectiva da Educação Matemática remete-se à reunião deste Grupo 
de Trabalho (GT) durante o II Seminário Internacional de Pesquisa em Educação 
Matemática (SIPEM), ocorrido em 2003, na cidade de Santos (SP). A compreensão 
dos membros do GT, naquele momento, foi de que um livro teria o papel de propiciar a 
interlocução, apontar resultados consolidados e desenhar uma agenda de investigação. 

4. Por conta disto, ainda em 2004, o GT lançou uma Chamada (ver Anexo) de artigos, 
na qual apresentou a proposta, o formato e o cronograma. Diversos colegas atenderam 
a este convite e apresentaram propostas de artigos. Estes, ainda, foram alvo de 
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revisões por uma Comissão Editorial, as quais foram enviadas para os autores. Alguns 
autores re-apresentaram versões revisadas; outros não. Por este e outros motivos, o 
GT não conseguiu dar prosseguimento ao trabalho de organização do livro. Fazia-se 
necessária, ainda, a solicitação das versões finais dos artigos aos autores e a 
viabilização da editora, dentre outras providências. Com isso, o processo de 
organização do livro ficou paralisado. 

5. Durante a reunião do GT no III SIPEM, realizado em Águas de Lindóia, em outubro 
de 2006, os presentes discutiram o tema, deliberando pela retomada deste projeto. O 
entendimento consensual foi de que este livro cumprirá a função de dar uma visão 
geral sobre a pesquisa na área de Modelagem Matemática no país, de modo que o GT 
deve colocar todos os esforços para concretizar este antigo projeto. 

6. Entretanto, como os artigos submetidos em 2004, provavelmente, merecem 
atualizações, re-leituras ou até mesmo substituições (pois alguns foram publicados em 
periódicos ou outros meios), convidamos estes autores a re-apresentarem propostas 
de textos, conforme as orientações especificadas a seguir. Ao mesmo tempo, os 
trabalhos discutidos no III SIPEM (2006) relatam resultados de pesquisas atuais, de 
modo que estendemos o convite a estes autores. 

7. Fazendo jus à deliberação da plenária do GT durante o III SIPEM, a coordenação 
deste GT empreenderá todos os esforços necessários para viabilizar a concretização 
deste projeto nos termos especificados neste documento e cumprir o cronograma 
definido. 

 

A concepção do livro 

8. O objetivo deste livro é oferecer um panorama das agendas de pesquisas concluídas 
ou em andamento (porém, com resultados já substanciados) na área de Modelagem no 
país. Deste modo, ele deverá propiciar elementos sobre os resultados consolidados na 
área, bem como uma agenda de pesquisa.  

9. Com estas características, o livro, por certo, dará mais visibilidade às pesquisas 
conduzidas pelos diversos grupos, permitindo que conheçamos mais sobre as 
investigações que nossos pares têm conduzido, o que, em última instância, gerará 
oportunidades de cooperação e colaboração entre os membros desta comunidade. 
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10. O livro, claramente, deve ser sobre pesquisa, isto quer dizer que os capítulos 
devem relatar estudos sistemáticos que visaram à abordagem de um problema 
claramente delimitado e relevante para a área. Os textos, como decorrência, devem 
atender aos padrões correntes de rigor e consistência socialmente aceitos no campo 
científico da Educação Matemática, o que é detalhado adiante neste documento. 

11. O livro terá como público-alvo preferencial os pesquisadores iniciantes e 
experientes na área: alunos de Iniciação Científica, alunos em Trabalho de Conclusão 
de Curso, professores envolvidos em projetos de investigação, alunos de pós-
graduação lato sentu e stricto sensu, doutores com projetos de pesquisa na área. 

 

Orientações para a re-apresentação de capítulos 

12. As propostas de capítulos devem relatar pesquisas sobre problemática 
pertencente à área de Modelagem Matemática na Educação Matemática, podendo ser 
relatório de estudos empíricos ou ensaios teóricos. Textos de natureza distinta de 
pesquisa, como relatos de experiência, proposição de propostas pedagógicas, etc., não 
serão considerados elegíveis.  

13. Os textos devem claramente incluir: 

- a delimitação do foco; 

- a relevância para a área científica e profissional; 

- a indicação/discussão do referencial teórico, com a adequada localização do 
estudo no mesmo; 

- a metodologia (quando apropriado); 

- a apresentação e discussão dos resultados e suas implicações para a prática 
profissional e para a agenda de pesquisa da área. 

14. Os textos devem ser claros e consistentes, tendo seus termos adequadamente 
definidos e as argumentações consistentemente construídas.  

15. Os autores são fortemente convidados a considerarem os estudos apresentados 
nas sessões do GT de Modelagem Matemática no II e III SIPEM, bem como aqueles 
publicados em periódicos nacionais e internacionais sobre o tema, gerando, assim, uma 
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oportunidade profícua de debate acadêmico. O autor pode explicitar como utilizou 
estudos anteriores de outros para constituir o estudo relatado na proposta de 
capítulo, bem como o que é novo em seu texto em relação a outros. 

 

Formato 

16. O formato do texto proposto deve atender às seguintes especificações: 

- Ter de 10 a 15 páginas, incluindo as referências e os anexos. 
- Papel tamanho: A4; margem superior e inferior com 2,5 cm; margem esquerda e 
direita com 3 cm; espaçamento entre linhas 1,5; alinhamento justificado. 
- Páginas numeradas a partir da segunda (no alto, à direita). 
- Titulo em maiúsculo/negrito com alinhamento centralizado; nome do(s) autor(es), 
instituição(ões) e email de contato em itálico e com alinhamento à direita. 
- Colocar resumo em português com, no máximo, 200 palavras. 
- As notas de rodapé, em caso de serem indispensáveis, devem ser colocadas no 
final do Trabalho, antes das referências. 
- Os títulos das seções internas devem estar em negrito e posicionados à margem 
esquerda. 
- As figuras e tabelas devem ter legendas e estas, como as referências, devem 
seguir o padrão ABNT e vir após as referências, com indicação de fonte (quando 
for o caso). 
- As referências devem ficar localizadas ao final do texto, contendo 
exclusivamente as obras citadas e em conformidade com as normas da ABNT 

 

17. Os textos devem ser enviados para “gtmodelagem@uol.com.br”. 

 

O processo de revisão dos textos 

18. O processo de revisão das propostas de capítulos será baseado nos itens 
especificados no parágrafo 13 deste documento e terá um cunho de interlocução entre 
os autores, possibilitando o diálogo profícuo entre os pares.  

19. Cada texto será revisado por dois outros proponentes de capítulos. Os revisores 
deverão discutir o foco, a relevância, o referencial teórico, a metodologia, os 
resultados e outros aspectos listados anteriormente neste documento, sendo 
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construtivo e apresentando sugestões, caso necessário, para o trabalho, de modo que 
ele melhor atenda aos critérios de cientificidade e aos propósitos do livro. 

20. A coordenação do GT receberá os pareceres de cada texto e remeterá para o 
respectivo autor, solicitando a apresentação de uma segunda versão do trabalho. 
Quando da entrega desta, a coordenação do GT fará a análise do texto à luz dos 
pareceres e decidirá pela inclusão ou não do mesmo no livro. 

21. Uma vez definidos os artigos aprovados para inclusão no livro, a coordenação do GT 
convidará um autor externo, com experiência consolidada na área de pesquisa em 
Modelagem Matemática ou correlata, para produzir um capítulo (o último do livro), 
analisando a produção científica consolidada no livro (inter-relacionando os estudos, 
apontando sínteses, lacunas, sugestões futuras, etc.).  

 

Cronograma 

22. Abaixo, segue o cronograma de trabalho, que será seguido rigorosamente: 

Submissão da proposta de capítulo  04/04/2007 

Envio dos textos para os revisores  até 11/04/2007 

Retorno dos pareceres dos revisores para a coordenação do GT  até 11/05/2007 

Envio dos pareceres para os autores  12/05/2007 

Submissão das propostas de capítulo revisadas pelos autores   até 20/06/2007 

Reunião da Coordenação do GT de Modelagem para discutir os capítulos  
17/07/2007 (em Belo Horizonte) 

Entrega do texto do autor convidado  24/08/2007 

Processo editorial e gráfico  julho a outubro de 2007 

Lançamento  V Conferência Nacional de Modelagem e Educação Matemática 
(novembro, 2007, em Ouro Preto). 
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- ANEXO: Chamada do GT em 2004 - 

Chamada para o livro a ser organizado pelo 
Grupo de Trabalho de Modelagem Matemática da SBEM 

 
O Grupo de Trabalho (GT) de Modelagem Matemática da Sociedade Brasileira de 

Educação Matemática (SBEM) busca problematizar, refletir e discutir a Modelagem 
Matemática no campo da Educação Matemática. Para isso, vem tentando fomentar 
debates sistemáticos, nos eventos ou através de outras ações, sobre currículo, 
práticas pedagógicas, estratégias didáticas, questões epistemológicas, 
desenvolvimento e formação de professores e avaliação (bem como outros temas 
pertinentes) em relação ao tema do GT. 

Como decorrência, o GT decidiu organizar um livro sobre Modelagem Matemática 
na Educação Matemática, com os seguintes propósitos: 

- criar um espaço de socialização de pesquisas e experiências; 
- dar visibilidade aos trabalhos brasileiros sobre o tema; 
- estimular o desenvolvimento de experiências profissionais e de pesquisas; 
- apresentar sugestões para professores que pretendem trabalhar com 

Modelagem em sua sala de aula; 
- apontar novos horizontes para a área. 
O livro será organizado pela Coordenação do GT de Modelagem e terá como 

comissão editorial os seguintes membros do GT: Ademir Donizete Caldeira, João 
Frederico C. A. Meyer, Jonei Cerqueira Barbosa, Jussara de Loiola Araújo e Lourdes 
Maria Werle de Almeida. 

Através dessa chamada, convidamos membros da comunidade profissional e 
científica em Educação Matemática a apresentarem propostas de capítulos para 
compor o referido livro. A submissão da proposta terá o seguinte tramite: 

1. Os proponentes devem enviar, por e-mail, uma versão resumida do texto, em 
Times New Roman, tamanho 12, espaçamento 1,5, 2 páginas, discriminando o foco, a 
justificativa e a forma como o texto será desenvolvido, até 25 de setembro de 2004, 
para, simultaneamente, Jonei Cerqueira Barbosa (joneicb@uol.com.br) e João 
Frederico C. A. Meyer (joni@unicamp.br). 
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2. As propostas de capítulos serão encaminhadas para dois membros da Comissão 
Editorial, os quais emitirão parecer até 31 de outubro de 2004. 

3. Os pareceres serão enviados para os proponentes e aqueles que tiverem suas 
propostas aprovadas deverão enviar versão completa do texto até 30 de janeiro de 
2005. 

4. Os textos serão remetidos para os mesmos pareceristas da fase 2, que 
emitirão parecer conclusivo.  

Dúvidas e esclarecimentos podem ser obtidos nos e-mails: joneicb@uol.com.br e 
joni@unicamp.br. 
 


