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Professor Romildo nos conta um pouco
sobre a sua caminhada profissional
“Cursei Geometria Euclidiana, com o professor Genésio. Nessa época, me encantei com esta disciplina”
Foto: Luis Adolfo de Oliveira Cavalcante

Professor Romildo Silva Pina (à direita),
em entrevista exclusiva ao Jornal Integrando, fala das dificuldades encontradas
durante sua graduação, sobre o curso de
Licenciatura em Matemática e sobre possíveis atividades extra-curriculares para
auxi liar os acadêmicos. PÁGINA 05

Estágio supervisionado
para o licenciando
Wellington Lima Cedro, Coordenador do Estágio Supervisionado no ano de 2009, fala sobre a
importância dessa disciplina na vida profissional do
estudante de licenciatura.
Fique sabendo um pouco mais sobre os objetivos e a importância dos projetos de estágio supervisionado. PÁGINA 03

Etnomatemática
Em diferentes contextos sócio-culturais existem diferentes manifestações matemáticas? Você já ouviu falar em
etnomatemática? Venha conhecer um pouco mais sobre
este campo teórico que muito tem contribuído para a
valorização dos conhecimentos construídos pelas minorias e menos favorecidos. Saiba mais sobre este assunto
que a cada dia ganha mais adeptos por todo o mundo.
PÁGINA 07

Utilização de tecnologias na educação
As tecnologias podem contribuir bastante para a melhoria das práticas pedagógicas. Mas é preciso cuidado
para que não se repitam antigas práticas inadequadas por meio de novos recursos. PÁGINA 06

OBMEP
Alunos do Estado de Goiás fizeram bonito na Olimpíada
Brasileira de Matemática das Escolas Públicas realizada em
2008, obtendo para o estado a impressionante marca de 3
medalhas de ouro, a melhor marca em todo o tempo de

participação em Olimpíadas. E, em 2009, quantas medalhas
Goiás ganhou? Saiba como foi o desempenho dos estudantes goianos na OBMEP 2009 (abaixo). PÁGINA 03
Foto: Álbum do IME

Encontros PET 2009
O grupo PETMAT, além de desenvolver os projetos, realiza apresentações, oficinas, mini-cursos, entre
outros assuntos relacionados ao meio acadêmico. E
no ano de 2009, o grupo PETMAT marcou presença
em vários eventos de âmbito regional e nacional.
Entre eles, se destacaram o VII ECONPET (Encontro Centro-Oeste e Norte dos grupos PET), que foi
realizado em Campo Grande-MS, no período de 14
a 16 de maio, o XIV ENAPET (Encontro Nacional
dos grupos PET) realizado na Universidade Federal
do Amazonas, no período de 13 a 17 de julho e o
I ENAPET-Mat (Encontro Nacional dos Grupos PET
Matemática), realizado na UFOP (Universidade Federal de Ouro Preto), nos dias 20 e 21 de novembro.
PÁGINA 02

XIII Jornada de Educação Matemática

Eventos no IME

Neste ano a Jornada de Educação Matemática, realizada pelo Laboratório de Educação Matemática, propõe
discutir a pesquisa na formação do professor de
matemática. Serão ministradas palestras, minicursos, oficinas e haverá apresentação de trabalhos no âmbito da
Educação Matemática. PÁGINA 05

A Semana do IME, tradicional evento no Instituto de
Matemática e Estatística, chegou à sua XXIV edição no ano
de 2008. Maurício Pieterzack, ex-coordenador do curso
de matemática do IME/UFG, fala um pouco sobre a organização do evento, que pode sofrer algumas mudanças.
PÁGINA 04

