Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
Programa de Estudos de Pós-graduados Stricto Sensu
Educação Matemática - EDMAT

III ENCONTRO DE PRODUÇÃO DISCENTE
EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA DA PUC-SP
Data: 25/10/2010 (segunda-feira)
Local: Campus Marquês de Paranaguá

Cronograma:
10h: Abertura
11h: Apresentação de pôsteres de estudantes e confraternização
12h: Almoço
14h: Sessões Coordenadas
16h: Encerramento

Para apresentar trabalho no encontro, estudantes deverão encaminhar um
resumo que deverá conter no mínimo 300 e no máximo 700 palavras, Word for
Windows, para ser lido em PC (extensão *.rtf) Fonte “Times New Roman 12”,
espaçamento simples, incluindo: título, subtítulo, nome, nome do orientador e
instituição financiadora (se for o caso) e e-mail. No caso de estudante egresso é
importante colocar abaixo do nome “EGRESSO [ano de defesa]”.
Os resumos deverão ser encaminhados até 20/09/2010 (para o e-mail:
fsaito@pucsp.br , com assunto "ENCONTRO PRODUÇÃO DISCENTE”). Estes
resumos serão submetidos à avaliação de uma comissão. Os trabalhos
aprovados serão distribuídos segundo duas modalidades: pôster e comunicação
oral.
O parecer final de aprovação da comissão será divulgado dia 05/10/2010 e será
encaminhado via e-mail.
Poderão apresentar trabalhos apenas estudantes matriculados e egressos,
que estejam afastados do Programa no máximo dois anos.

1. Modalidade Pôster:
Orientações para a formatação de pôsteres (exposição):
Um pôster caracteriza-se pela exposição de uma síntese da pesquisa concluída
ou em andamento, afixado sob a forma de painel, que deverá apresentar
qualidades estéticas e atrativas aos participantes.
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Tamanho: 90 cm de largura por 120 cm de altura. Fonte a escolha, com tamanho
de pelo menos 55, caso seja elaborado, por exemplo, no “microsoft power point”.
Recomenda-se privilegiar a informação visual e que contenha: título do trabalho,
autor, orientador, instituição, instituição financiadora (quando for o caso),
objetivos, metodologia, resultados e discussão, principais conclusões (quando for
o caso) e referências.
Segundo a programação do evento, os pôsteres serão expostos em ambiente de
circulação dos participantes, onde seus autores terão a oportunidade de
apresentá-los no dia programado pela Comissão Organizadora. É opcional a
distribuição de “folders” ou resumo do trabalho.

2. Modalidade sessão coordenada:
Cada expositor terá 20 minutos de apresentação. As sessões serão dirigidas
pelos coordenadores de mesa.
Posteriormente, será solicitado o encaminhamento do trabalho completo para
publicação, conforme normas abaixo:
Título: centralizado, em letras maiúsculas e em negrito.
Nome dos autores: centralizado, seguido de e-mail.
• Para alunos matriculados: colocar nome de orientador e indicar “MP”, “MA”,
“DO” para mestrado profissional, acadêmico ou doutorado.
• Para alunos egressos: colocar ano de defesa e indicar “MP”, “MA”, “DO”
para mestrado profissional, acadêmico ou doutorado.
Corpo do texto:

Papel tamanho A4
Margem superior e inferior com 2,5 cm
Margem direita e esquerda com 3,0 cm
Fonte Times New Roman 12
Espaçamento de 1,5
Alinhamento justificado

Referências bibliográficas: de acordo com as normas da ABNT.
Citações no texto: devem vir acompanhadas de sobrenome(s) do(s) autor(es)
em corpo menor e entre parênteses, acrescido do ano de publicação e página.
Tabelas e gráficos: deverão ter como elementos: número, título, data de
referência, fonte e nota.

Saddo Ag Almouloud
Fumikazu Saito
Cileda de Queiroz e Silva Coutinho
(organizadores)
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