
ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS PARA PARTICIPAÇÃO COMO ESPECTADOR-INTERATIVO
I. Participação como Espectador-Interativo (sem proposição de trabalho)
Considerando  o  potencial  interativo  das  mídias  envolvidas  no  VEm  Brasil  1VEm  Brasil  1,  os  inscritos  na
modalidade  Espectador-Interativo,  isto é,  sem apresentação de trabalho,  devem registrar  suas
participações, como condição para receberem certificado e para terem seus registros incluídos nos
anais do evento, que serão integrados ao e-Almanaque EtnoMatemaTicas Brasis. 
Observações: 

✓  antes de prosseguir com a leitura das orientações específicas para participação como Espectador-
Interativo, leia o documento Orientações gerais para participação;

✓ da abertura de inscrições até publicação dos anais do VEm Brasil 1, você dispõe de dois meios de
comunicação: pelo site e pelo e-mail etnomatematicas.brasis@gmail.com.

II. Orientações para participação como Espectador-Interativo
1.  Se você deseja participar do  VEm Brasil 1VEm Brasil 1, mas  não quer ser proponente de um trabalho, sua
participação será na modalidade Espectador-Interativo.
2.  No  site, acesse “Inscrições”, escolha a modalidade  Espectador-Interativo, conforme seu caso:
não membros da Red Internacional de Etnomatemática pagam o valor individual de R$ 10,00 (dez
reais) e os membros pagam R$ 5,00 (cinco reais). Siga orientações até confirmar sua inscrição.
3.  Durante o evento, acesse as propostas pertinentes à programação, conforme seu interesse, e
participe (e interaja) de pelo menos 3 (três) delas, considerando o(s) seu(s) recurso(s) midiático(s).
4. Após evento,  elabore  um único minirrelato individual de sua participação no  VEm Brasil 1VEm Brasil 1 e
envie-o acessando Submissão de Trabalhos no site, prazo de 27 (vinte e sete) de abril a 10 (dez) de
maio de 2020, conforme Orientações para elaboração do minirrelato de participação, adiante. 
5. Como alternativas ao minirrelato, você pode elaborar, individualmente, um trabalho passível de
ser inserido nos anais do  VEm Brasil 1VEm Brasil 1, conforme  Orientações para elaboração de alternativa ao
minirrelato de participação, adiante.
Orientações para elaboração de minirrelato de participação

✓ utilize um documento do Word (doc, docx ou odt), página A4, margens com 2 (dois) cm;
✓ insira um título para o seu minirrelato de até 10 (dez) palavras, utilizando negrito;
✓ insira seu nome completo, imediatamente abaixo do título do seu minirrelato;
✓ insira o nome da sua instituição/comunidade/grupo, imediatamente abaixo do seu nome;
✓ insira o seu e-mail imediatamente abaixo do nome da sua instituição/comunidade/grupo;
✓ deixe uma linha em branco e insira o seu minirrelato em texto corrido, justificado, fonte

Arial,  tamanho  12,  espaçamento  entrelinhas  simples,  máximo  de  10  linhas  ou  de  800
caracteres incluindo espaços;

✓ a inserção de uma imagem ilustrativa de sua participação é muito bem-vinda!
Orientações para elaboração de alternativa ao minirrelato de participação

✓ utilize um documento do Word (doc, docx ou odt), página A4, margens com 2 (dois) cm;
✓ insira um título para o seu trabalho de até 10 (dez) palavras, utilizando negrito;
✓ insira seu nome completo imediatamente abaixo do título do seu trabalho;
✓ insira o nome da sua instituição/comunidade/grupo imediatamente abaixo do seu nome;
✓ insira o seu e-mail imediatamente abaixo do nome da sua instituição/comunidade/grupo;
✓ deixe uma linha em branco, e siga conforme alternativa desejada: 

-  texto -  escreva poema,  cordel,  crônica  etc.  em fonte  Arial,  tamanho 12,  espaçamento
entrelinhas  simples,  máximo  de  10  linhas  ou  de  800  caracteres  incluindo  espaços;  a
inserção de uma imagem ilustrativa de sua participação é muito bem-vinda!
-  desenho, montagem, outras artes ou técnicas autorais:  insira a imagem de modo que
toda a sua proposta ocupe a metade superior da página A4.


