
6º Encontro Luso-Brasileiro de História da Matemática 
 

Local: S. João del Rei, Estado de Minas Gerais, Brasil 

Datas: de 28 a 31 de Agosto de 2011. 

 

Organização: 
Sociedade Brasileira de História da Matemática & Seminário Nacional de História da 

Matemática (Portugal) 

 

Realização: 
Universidade Federal de São João del Rei 

 

Coordenação Científica: 
Luís Saraiva: Universidade de Lisboa 

Sérgio Nobre: UNESP, Rio Claro 

 

Coordenação Local: 
Romélia Mara Alves Souto, Universidade Federal de São João del Rei 

 

Objectivos do evento: 
 

Incentivar o intercâmbio entre pesquisadores brasileiros e portugueses que trabalham na 

área de História da Matemática. 

 

Divulgar e discutir as pesquisas realizadas em História da Matemática e/ou no âmbito 

das relações entre História, Epistemologia e Ensino de Matemática. 

 

Difundir a História da Matemática entre professores dos Ensinos Secundário e Superior 

e entre alunos de graduação e pós-graduação em Matemática, Educação Matemática, 

História das Ciências e áreas afins. 

 

Público-alvo: 
 

Professores dos ensinos Secundário e Superior. Alunos de licenciatura em Matemática e 

áreas afins. Alunos de pós-graduação em Matemática, Educação Matemática, História 

das Ciências e áreas afins. Pesquisadores em História da Matemática, História das 

Ciências, Matemática, Educação Matemática e áreas afins. Interessados em geral. 

 

Apresentação de Trabalhos: 
 

Somente serão aceites trabalhos que contemplarem os objectivos do encontro. A 

apresentação de trabalhos durante o encontro será em forma de Comunicações 

Científicas, que poderão ser de dois tipos: Comunicação Oral ou Painel, subdivididas 

em quatro modalidades: 

 

Relatos de experiências sobre o uso da História da Matemática como recurso didáctico. 

 

Resultados de iniciação científica (alunos de licenciatura). 

 

Resultados de pesquisas científicas (pós-graduação e profissionais). 



 

Projectos de Pesquisa. 

 

A submissão de propostas de trabalho deverá ser feita por escrito, enviando cada 

proponente um resumo da comunicação ou poster, com a respectiva bibliografia, num 

máximo de 2 páginas A4 com caracteres Times New Roman de dimensão 12. Estes 

resumos deverão ser encaminhados em duas vias até o dia 30 de Abril de 2011 para 
a Comissão Científica do Encontro. Até 20 de Junho de 2011 serão divulgados os 

resultados de aceitação ou não. A aceitação do trabalho para apresentação no evento não 

implica em sua publicação integral nas Actas. A Comissão Científica do Evento 

seleccionará os trabalhos que serão publicados integralmente nas Actas. Somente serão 

aceites para apreciação da Comissão Científica os trabalhos cujos autores já se 

inscreveram no evento. 

 

Endereço para envio dos trabalhos: 
No Brasil: sernobre@rc.unesp.br, ao cuidado de Sérgio Nobre 

Em Portugal: mmff5@ptmat.fc.ul.pt, ao cuidado de Luís Saraiva 

 

 

Valor das inscrições: 
Sócios da SPM, APM, SPE, SBHMat, SBM e SBEM: 

80 Euros (em Portugal) / Reais 180 (no Brasil) 

Outros participantes: 

120 Euros (em Portugal) / Reais 250 (no Brasil) 

 

Casos específicos como alunos de licenciatura e pós-graduação, terão redução no valor 

da inscrição, a ser divulgado posteriormente. 

 

 

Página do Encontro na Internet: 
www.ufsj.edu.br/elbhm 

 


