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REGIMENTO – MOSTRA VIRTUAL DE MATEMÁTICA 2021 

 

Entende-se a Mostra Virtual de Matemática como um espaço para 

a promoção do intercâmbio de experiências pedagógicas vivenciadas em 

2021. Ressalta-se que essa Mostra tem caráter exclusivo de 

apresentação, sem indicação para outras etapas, como acontece nas 

Feiras de Matemática. 

 

1. Quando e como acontecerá? 

 

A Mostra acontecerá nos dias 04 de outubro até 08 de outubro, via 

plataforma Google Meet. 

  

As inscrições acontecem de 12 de agosto até 20 de setembro de 

2021. Para participar será necessário preencher o formulário eletrônico 

disponível em https://forms.gle/RM2aDifnuekkEx5z9. 

 

No dia 29 de setembro será publicada a programação das 

apresentações, em www.furb.br/lmf.  Para apresentação, cada trabalho 

poderá optar entre: envio de uma gravação da apresentação (em formato 

de vídeo), com duração entre 5 e 10 minutos; apresentação síncrona com 

duração da exposição entre 5 e 10 minutos. 

 

Após a apresentação dos trabalhos, em formato de vídeo ou ao vivo, 

será aberto para questionamentos e discussões dos participantes com 

o(s) autor(es) do trabalho.  

https://forms.gle/RM2aDifnuekkEx5z9
http://www.furb.br/lmf


 

É obrigatória a presença (virtual) de pelo menos um dos autores no 

dia e horário divulgado na programação das apresentações. Alunos da 

Educação Infantil, anos iniciais do Ensino Fundamental e Educação 

Especial que participarem da Mostra, durante a apresentação do vídeo 

de seu respectivo trabalho, deverão estar acompanhados de seu professor 

orientador. 

 

2. Quem pode se inscrever? 

 

Podem participar na condição de expositores, alunos matriculados 

na Educação Básica (compreendendo Educação Infantil, Ensino 

Fundamental, Ensino Médio e/ou Profissionalizante, Ensino Superior e 

Educação Especial) e Professores das instituições das redes públicas e 

privadas, bem como pessoas da comunidade dos municípios de 

Blumenau, Ilhota, Gaspar e Pomerode. 

 

O número de vagas é de 17 trabalhos de Blumenau, 8 de Gaspar, 

6 de Ilhota e 6 de Pomerode.  

 

3. Como deve ser apresentado o trabalho. 

 

Se o trabalho for apresentado por meio de vídeo, ele deverá ser 

submetido à Comissão Organizadora do evento, que enviará aos 

participantes informações de envio por email após a inscrição. 

 

O vídeo deve ter duração entre 5 a 10 min, com limite de tamanho 

de 100 MB. 

 

São itens obrigatórios a aparecerem no vídeo:  

a) nome dos autores do trabalho,  

b) nome da instituição de ensino,  

c) título do trabalho; 

d) apresentação do trabalho realizado; 



 

Caso o trabalho seja apresentado de forma síncrona, fica a critério 

do(s) autor(es) os recursos utilizados na apresentação. Sendo que se 

forem usados slides, vídeos ou outros recursos em formato de arquivo 

(opcionais), esses deverão ser submetidos à Comissão Organizadora do 

evento, que enviará aos participantes informações de envio por email 

após a inscrição. 

 

4. Certificação 

 

Será emitido certificado aos participantes com carga horária no 

total de horas do evento. O certificado será enviado ao e-mail cadastrado 

no formulário de inscrição pelo participante responsável até 180 dias 

após o término do evento. 

 

5. Resumo de datas e ações importantes para a mostra 

 

AÇÃO DATA/PERÍODO ONDE/COMO 

Inscrições 12/08 a 20/09  https://forms.gle/RM2aDifnuekkEx5z9  

Envio de vídeo ou 

materiais usados na 

apresentação 

Até 24/09 

Enviadas instruções por email, 

cadastrado no formulário de inscrição, 

após a inscrição no evento. 

Encaminhamento da 
programação para a 

mostra 

29/09 
Via e-mail cadastrado no formulário de 

inscrição e em www.furb.br/lmf  

Realização da 

mostra 
04/10 a 08/10 

Via Google Meet (os links de acesso às 

apresentações serão encaminhados 

junto com a programação da mostra. 

Entrega dos 

certificados 
Até abril de 2022 

Via e-mail cadastrado no formulário de 

inscrição. 

 

 

Dúvidas e esclarecimentos: 

feiramat@furb.br 

47 3321 0392 (atendimento apenas pelo WhatsApp) 

 

Acompanhe informações em www.furb.br/lmf 

https://forms.gle/RM2aDifnuekkEx5z9
http://www.furb.br/lmf
mailto:feiramat@furb.br

