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Promover discussões sobre diferentes for-
mas de linguagem para o ensino da Mate-
mática em todos os níveis educacionais 
é o objetivo do 2º Seminário Nacional 
de Linguagem e Educação Matemática 
(Senalem), que será realizado no cam-
pus Maracanã, de 3 a 5 de dezembro. 
Com participação de professores do Ins-
tituto de Matemática e Estatística (IME), 
o evento contará com mesas-redondas, 
minicursos, oficinas, relatos de experiên-
cia, exposição de pôsteres e palestras.

Esta edição é organizada pelo Mategramá-
tica, grupo formado por pesquisadores e 
estudantes do IME, com o intuito de estu-
dar como a linguagem matemática pode se 
tornar mais acessível para o aprendizado. 
Para ampliar a discussão acerca do tema, 
foram convidados pesquisadores de diver-
sas instituições do Brasil, como Univer-
sidade Federal do Pará e Universidade de 
Passo Fundo.

Apesar de ser considerada um obstáculo 
por muitos estudantes por conta de sua 
complexidade, os organizadores do evento 
garantem que a linguagem da disciplina 
pode se tornar de mais fácil compreensão.

“Há muitos trabalhos sobre Alfabetização 
Matemática em que é reconhecida a 
dificuldade em ler, escrever e entender 
a Linguagem Matemática. Na prática, o 
que se faz é a leitura de uma expressão 
matemática "símbolo por símbolo", 
sem a preocupação de compreender seu 
significado. Essa dificuldade acompanha 
o estudante em todo o seu processo 
de formação acadêmica”, informa um 
texto divulgado por pesquisadores 
do Mategramática.

Outras informações sobre o Senalem 
podem ser acessadas em www.ii.senalem.
ime.uerj.br ou mategramatica.ime.uerj.
br. Para contato: senalem@ime.uerj.br.

2º Seminário Nacional de 
Linguagem e Educação 
Matemática (Senalem), 
contará com mesas-
redondas, minicursos, 
ofi cinas, relatos de 
experiência, exposição de 
pôsteres e palestras.

Evento tem o intuito de debater as diferentes formas de linguagem da Matemática 
e como elas podem se tornar mais acessíveis para o aprendizado em todos os níveis
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19 A 25 DE NOVEMBRO
 �SEGUNDA, DIA 19
 � EXPOSIÇÃO: continua em cartaz, na Gale-

ria Candido Portinari, a exposição “O corpo e 
a dança”, que homenageia a primeira bailarina 
negra do Theatro Municipal, Mercedes Baptista. 
Durante a mostra, haverá atividades de dança e 
performances dos artistas. O horário de visita-
ção é das 8h às 20h até o dia 14 de dezembro. 
A entrada é gratuita. A galeria fica na porta do  
Pavilhão Reitor João Lyra Filho.

 �QUARTA, DIA 21
 � FILME: às 18h, acontece a exibição do curta-

-metragem “O Segredo da Leoa” e, logo após, haverá 
um debate com diretor Juliano Viana e elenco.  
O curta é resultado de um curso intensivo de realiza-
ção audiovisual da Escola de Cinema Darcy Ribeiro. 
As atividades acontecem no auditório Cartola do  
Centro Cultural da UERJ, localizado em cima do 
Restaurante Universitário. Mais informações no 
telefone 2334-0625.

 �QUINTA, DIA 22
 � RODA DE CONVERSA: às 19h30, no Salão 

2 da Coart, é realizada mais uma edição da “Roda 
de Quinta”. O evento consiste numa roda de capo-
eira ministrada pelo professor Marcelo Coqueiro. A 
entrada é franca para toda a comunidade interna e 
externa. O Salão 2 do Centro Cultural, fica na Rua 
São Francisco Xavier, 524, campus Maracanã, em 
cima do Restaurante Universitário. Mais informações 
no telefone 2334-0625. 

 �SEXTA, DIA 23
 � EXPOSIÇÃO: termina hoje a exposição “Diáspo-

ras de Dentro”. A mostra coletiva busca reunir artistas 
que vêm trabalhando através das artes visuais desde 
perspectivas diaspóricas e visa a contribuir para a cir-
culação de suas produções. Com classificação livre e 
entrada franca, a mostra está em exibição na Galeria 
da Passagem, localizada no Centro Cultural, em cima 
do Restaurante Universitário, campus Maracanã. 
Mais informações no telefone 2334-0625.

SEMANA DA CONSCIÊNCIA NEGRA 2018

A mostra coletiva busca 
reúne artistas que vem 
trabalhando através 
das artes visuais desde 
perspectivas diaspóricas 
e visa contribuir para 
a circulação de suas 
produções.


