
Submissões abertas
até 16 de junho!

     
Este número traz novidades! 
No vol. 1, confira: Conexão Virtual 

Etnomatemática; ICEm-7; curso 
Eskada sobre Etnomatemática; 
submissão de Rodas de Debate 
para o XIV ENEM; e um artigo sobre 
possibilidades no contexto ribeirinho, 
do Prof. Dr. Sávio Bicho.

Neste volume, temos: convite 
para inscrição, envio de fotos e 
homenagem a Ubiratan D’Ambrosio 
no II Cruzeiro Matemático; uma 
apresentação do II Ciclo de Estudos 
e Debates em Etnomatemática e 
Etnomodelagem, que será em 
breve; informes sobre publicação do 
ISGEm Newsletter 20.1 e sobre o 
ELEm 3.

Boa leitura!
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O Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação, 
Inclusão e Políticas Públicas (GEPEIP), do Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, 
Campus Angical (IFPI/CAANG), desde 2015, tem 
realizado atividades com o objetivo de desenvolver 
estudos e pesquisas que contribuam para a construção 
de conhecimento científico, fortalecimento da relação 
ensino, pesquisa, inovação, extensão e melhoria da 
qualidade da educação na região do Médio Parnaíba 
Piauiense. Nessa nova edição, o presente evento terá 
como temática, pesquisa e “educação para uma 
sociedade em transição”: tendências e perspectivas em 
etnomatemática e etnomodelagem. Desse modo, os 
membros do GEPEIP, da linha de pesquisa Educação, 
Etnomatemática e Etnomodelagem, convidam os 
estudiosos, pesquisadores, educadores e educandos e 
demais interessados no assunto, para participar do II 
Ciclo de Estudos e Debates em Etnomatemática e 
Etnomodelagem .

Em parceria com a comunidade EtnoMatemaTicas 
Brasis e com Red Internacional de Etnomatemática - 
Brasil (RedINET-Brasil), esta segunda edição do evento é 
de caráter internacional. O objetivo é contribuir para a 
discussão, investigação, organização intelectual e difusão 
de conhecimentos em Etnomatemática e Etnomodelagem 
e suas implicações pedagógicas em diferentes contextos, 
por meio da criação espaço e tempo de diálogos entre 
estudantes, pesquisadores e educadores acerca de suas 
produções acadêmicas e/ou experiências, com intento de 
perceber as possíveis tendências que tenham como 
referência a Etnomatemática e/ou Etnomodelagem.

Nesta edição, a parceria se ampliou com a participação 
de grupos de pesquisas de instituições de ensino superior 
brasileiras e do exterior que tem como objeto a 
Etnomatemática e Etnomodelagem, por meio de ações 
colaborativas de seus líderes/coordenadores/diretores, os 
professores doutores: Armando Aroca Araújo, do Grupo 
Investigación Horizontes en Educación Matemática da 
Universidad del Atlántico - Colômbia; Cristiane Coppe de 
Oliveira, da Diretoria de Estudos e Pesquisas Afrorraciais 
(DIEPAFRO) e do Núcleo de Pesquisas e Estudos em 
Educação Matemática (NUPEm) da Universidade Federal 
de Uberlândia (UFU) e do Grupo de Estudos e Pesquisas 
em Etnomatemática (GEPEm) da Faculdade de 
Educação da Universidade de São Paulo (FEUSP); 
Eliane Costa Santos, do Grupo Interdisciplinar de 
Estudos e Pesquisas em Etnomatemática (GIEPEm) da 
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia 
Afro-Brasileira (Unilab); Daniel Clark Orey e Milton Rosa, 
de O Grupo de Pesquisa de Etnomatemática da 
Universidade Federal de Ouro Preto (GPEUFOP) e do 
International Study Group on Ethnomathematics 
(ISGEm).

O evento será realizado por meio de encontros virtuais, 
aos sábados, no período de 03 de setembro a 08 de 
outubro de 2022, de 9h00 às 13h00 (horário de Brasília), 
correspondentes a 24 horas de estudos e debates, além 
de 16 hora para leituras prévias e relatos posteriores, 
perfazendo carga horária total de 40 horas. As inscrições 
(com e sem submissão de trabalhos) e as informações 
sobre a programação e participação serão 
disponibilizadas em breve no site do GEPEIP e dos 
parceiros. Esperamos por você!

jun-jul 2022 – ano 6 – nº 32 – v. 2jun-jul 2022 – ano 6 – nº 32 – v. 2

32º Boletim RedINET-BRasil32º Boletim RedINET-BRasil II Crucero MatemáticoII Crucero Matemático

La Red Internacional de Círculos y Festivales 
Matemáticos, CYFEMAT, te invita a su primer 
aniversario a celebrarse de manera virtual el 
sábado 16 de julio de 2022: el II Crucero 
Matemático. Este evento familiar cuenta entre sus 
actividades con un homenaje al insigne profesor y 
matemático brasileño Ubiratan D’Ambrosio.

El programa consta de tres cortas sesiones 
informativas y dos sesiones de 
problemas/actividades creadas especialmente para 
el II Crucero Matemático.

Asegura tu lugar en el II Crucero Matemático y 
zarpa con nosotros registrándote en: 
www.cyfemat.org/crucero.

11:00 Centroamérica
13:00 Caribe/La Paz
14:00 Brasilia
19:00 Madrid

Já leu? Já leu? 
AcesseAcesse  

ISGEm NewsletterISGEm Newsletter    
maio/2022maio/2022  

Curta a diversidade no

e-Almanaquee-Almanaque
EtnoMatemaTicas BrasisEtnoMatemaTicas Brasis

https://www.facebook.com/etnomatematicasbrasis
http://www.cyfemat.org/crucero
http://elem.etnomatematica.org/index.php/elem3/elem3
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https://drive.google.com/file/d/1GLIFfk10mY_dyP7lYsSPlMXf14-rpU2l/view?usp=sharing
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