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ESTADO DE SANTA CATARINA 

AGÊNCIA DE   DESENVOLVIMENTO REGIONAL – ITAJAÍ 

GERÊNCIA DA EDUCAÇÃO DE ITAJAÍ 

UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ- UNIVALI- CAMPUS ITAJAÍ 

INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE- IFC- CAMPUS CAMBORIÚ 

INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA- IFSC- CAMPUS ITAJAÍ 

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA FOZ DO RIO ITAJAÍ - AMFRI 
 

 

REGIMENTO DA XVI FEIRA REGIONAL DE MATEMÁTICA – ITAJAÍ 

 

A Comissão Central Organizadora (CCO), em conjunto com Agência  de Desenvolvimento 

Regional – Itajaí, por meio da 17ª  Gerência da Educação, tendo como parceira a  

Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI; Instituto Federal Catarinense- IFC Campus 

Camboriú, o Instituto Federal de Santa Catarina- IFSC campus Itajaí e a Associação dos 

Municípios da Foz do Rio Itajaí – AMFRI, objetivam planejar e realizar a XVI Feira Regional 

de Matemática, regulamentada pelo presente. 

 

CAPÍTULO I 

Da Conceituação, Finalidade e Programação 

 

Art. 1º Por Feira de Matemática entende-se um processo educativo científico-cultural, aliando 

vivências e experiências, da qual podem participar na condição de expositores, alunos 

matriculados na Educação Básica (compreendendo Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio), Educação Especial, Educação Superior e Professores das escolas das Redes Pública e 

Privada, bem como pessoas da comunidade em geral. 

 

 Art. 2º A Feira será realizada no dia 22 de agosto de 2018, na cidade de Itajaí. 

 

I. O local de realização da XVI Feira Regional será no Ginásio de Esportes da 

Escola de Educação Básica Nereu Ramos, localizado na Avenida 7 de Setembro , 

s/n – Bairro Fazenda – Itajaí/SC. 

II. As atividades da XVI Feira Regional de Matemática seguem um cronogrma 

específico. 
Quadro 1: Cronograma de atividades da XVI Feira Regional de Matemática 

DIA HORÁRIO ATIVIDADE 

 

21/08/2018 
14h às 20h  

 

MONTAGEM CCO, ORGANIZAÇÃO DOS STANDS E TRABALHOS 

22/08/2018 

8h às 09h  ABERTURA OFICIAL DA FEIRA 

9h às 12h  EXPOSIÇÃO E VISITAÇÃO PÚBLICA 

12h às 13h30  ALMOÇO DOS EXPOSITORES 

13h30 às 16h  EXPOSIÇÃO E VISITAÇÃO PÚBLICA 

15h às 16h  REUNIÃO DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 

16h às 17h  
DESMONTAGEM DOS TRABALHOS E LIMPEZA 

 
17h  PREMIAÇÃO 
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Parágrafo Único: cada expositor disporá de um espaço de 2m x 1m, duas carteiras e duas 

cadeiras escolares para exposição dos trabalhos, sendo vedada a ocupação de qualquer outro 

espaço, bem como a retirada de carteiras ou cadeiras de outros standes, mesmo que 

desocupados, sob pena de ter o trabalho desclassificado. 

 

Art. 3º Durante o período de organização e realização da XVI Feira Regional de Matemática 

as atividades serão distribuídas respeitando rigorosamente o cronograma de datas, horários e 

locais. 

 

Art. 4º A XVI Feira Regional de Matemática tem como finalidade incentivar, divulgar, e 

socializar as experiências, pesquisas e atividades matemáticas, bem como confirmar que as 

“Feiras de Matemática” se constituem numa experiência curricular ou extracurricular de 

relevância para sistematizar e implementar os Projetos e/ou Programas de Educação Científica 

dos alunos e professores, contribuindo para inovação curricular, durante o ano letivo, nas 

instituições envolvidas. 

 

Art. 5º São objetivos da XVI Feira Regional de Matemática: 

 

 Despertar nos alunos maior interesse na aprendizagem da Matemática. 

 Promover o intercâmbio de experiências pedagógicas  e contribuir para a inovação de 

metodologias. 

 Transformar a Matemática em ciência construída pelo aluno e mediada pelo professor;  

 Promover a divulgação e a popularização dos conhecimentos matemáticos, 

socializando os resultados das pesquisas nesta área. 

 Integrar novos conhecimentos e novas tecnologias de informação e comunicação nos 

processos de ensino e aprendizagem. 

 

CAPÍTULO II 

 Da Instituição Promotora, Das Parcerias e da Organização Administrativa 

 

Art. 6º A XVI Feira Regional de Matemática é um processo educativo promovida pela 

Agência de Desenvolvimento Regional - Itajaí, com responsabilidade da 17ª  Gerência da 

Educação – Supervisão de Gestão da Rede Estadual, tendo como parceiras as seguintes 

instituições: Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI; Instituto Federal Catarinense- IFC 

Campus Camboriú, o Instituto Federal de Santa Catarina- IFSC campus Itajaí e a Associação 

dos Municípios da Foz do Rio Itajaí – AMFRI. 

 

Art. 7º A XVI Feira Regional de Matemática conta com a seguinte estrutura administrativa da 

Comissão Central Organizadora (CCO): 

 Coordenação Geral 

 Comissão de Avaliação 

 Comissão de Alimentação, Saúde, Segurança e Limpeza. 

 Comissão de Recepção, Ornamentação e montagem. 
 

Art. 8º A Comissão Central Organizadora fica reservado o direito de conceder premiação 

especial para autoridades presentes. 

 

Art. 9º A Premiação da XVI Feira Regional de Matemática acontecerá logo após os 

expositores terem guardado todo o material e organizado o  local ocupado. 
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CAPÍTULO III 

Da Certificação 
 

Art. 10 º Os certificados serão emitidos pela Universidade do Vale do Itajaí- UNIVALI, 

através do Sistema Elis com as seguintes cargas horárias: 

 

I. Professores Orientadores – 40 h (quarenta horas). 

Avaliadores – 8 h (oito horas).  

Equipe Organizadora – 40 h (quarenta horas). 

Alunos Expositores – 40 h (quarenta horas). 

 
II. Para alunos expositores, os certificados de participação serão emitidos com carga 

horária de 40 h (quarenta horas), sendo 28 h para elaboração e sistematização do 

trabalho e 12 h para exposição durante o evento. 

 

III. A certificação será confeccionada a partir dos dados contidos na ficha de 

inscrição dos trabalhos. 

 

Os certificados serão disponibilizados on-line no Sistema Elis da Universidade 

do Vale do Itajaí – UNIVALI desde cada componente do trabalho efetue sua 

inscrição www.univali.br/eventos/licenciaturas/ 

 

IV. A certificação será individual, portanto, quando se tratar de estudantes com 

dificuldades de acesso ao Sistema de inscrição (que gera a certificação), o 

orientador deve efetuar a inscrição do expositor.  

 

 

Parágrafo Único: No caso de o expositor na XVI Feira Regional de Matemática não ser o 

mesmo que foi inscrito, o orientador do trabalho deverá informar no dia da Feira à Comissão 

Central Organizadora do evento. Será possível a substituição do expositor para a certificação. 

 
Quadro 2: categorias e carga horária da certificação da XVI Feira Regional de Matemática 

CERTIFICADO XVI FEIRA REGIONAL DE MATEMÀTICA 

 Atividade Carga-Horária 

Expositor 
Elaboração e Sistematização do Trabalho 28h 

Montagem do estande e Exposição do Trabalho 12h 

Orientador 

Elaboração e Orientação do Projeto 28h 

Montagem dos Trabalhos 4h 

Exposição e Acompanhamento dos Trabalhos 8h 

Comissões 
Comissão Organizadora  40h 

Equipe Técnica 20h 

Avaliador Avaliar de 03 a 05 trabalhos 08 

 

 

 

 

 

http://www.univali.br/eventos/licenciaturas/
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                Quadro 3: atividades desenvolvidas e carga horária da equipe técnica 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS – Equipe Técnica 

CARGA 

HORÁRIA 

1. Reuniões de formação da equipe técnica 08 h 

2. Participação na Feira 08 h 

3. Relatório 04 h 

Carga horária total 20 h 

 

Quadro 4: atividades desenvolvidas e carga horária da comissão 

organizadora  

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS – Comissão Organizadora 

CARGA 

HORÁRIA 

1. Reuniões de formação da equipe técnica 04 h 

2. Reuniões da comissão de organização 12 h 

3. Organização dos Grupos de Avaliação e da Formação 08 h 

4. Montagem da Feira 04 h 

5. Participação na Feira 08 h 

6. Relatório 04 h 

Carga horária total 40 h 

 

 

CAPÍTULO IV 

 Das Inscrições 

 

Art. 11º Poderão inscrever-se alunos de todos os níveis de ensino da rede pública estadual, 

municipal e rede privada da 17ª Gerência de Educação, orientados por um professor de todos 

os níveis de ensino e pessoas da comunidade (de preferência profissionais liberais) que 

desenvolvam um projeto envolvendo a Matemática. 

 

I. Os trabalhos poderão ser apresentados individualmente ou em duplas. 

II. O aluno que fizer parte de um trabalho não poderá fazer parte de outro, sob 

pena de os dois trabalhos terem suas inscrições canceladas. 

III. A inscrição para apresentação de trabalhos deverá ser realizada no período de 

02 a 31 de julho de 2018 diretamente no site  

www.univali.br/eventos/licenciaturas/ 

IV. As inscrições para apresentação de trabalhos devem ser de acordo com as 

categorias: Orientador de trabalho e Expositor de trabalho. Cabe ao orientador 

do trabalho inserir o texto do trabalho na sua inscrição.  

V. O modelo de texto de trabalhos (template 2018) a serem inscritos pelo 

orientador encontra-se em:  

http://www.sbembrasil.org.br/feiradematematica/documentos.html 

http://www.univali.br/eventos/licenciaturas/
http://www.sbembrasil.org.br/feiradematematica/documentos.html
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VI.  Os trabalhos a serem apresentados na XVI Feira Regional de Matemática devem 

ser relatos de experiência e/ou pesquisas.   

VII. O conteúdo e correção gramatical do texto serão de responsabilidade do 

professor orientador; 
VIII. Cada professor orientador poderá inscrever e orientar apenas um trabalho.  

IX. Também deverão fazer a inscrição as demais categorias de atividades a serem 

realizadas na XVI Feira Regional de Matemática: comissão organizadora, 

avaliadores de trabalhos e equipe técnica. 

X. Os trabalhos inscritos deverão se enquadrar em uma das seguintes categorias: 

Educação Especial, Educação Infantil, Ensino Fundamental – Anos iniciais, 

Ensino Fundamental – Anos Finais, Ensino Médio e/ou Profissionalizante, 

Educação Superior, Professor, Comunidade e nas modalidades: Materiais e/ou 

Jogos Didáticos, Matemática Aplicada e/ou Inter-relação com Outras 

Disciplinas, Matemática Pura. 

XI. A inscrição dos trabalhos deverá estar de acordo com a série/ano em que o 

aluno está matriculado na escola. 

XII. Poderão inscrever-se na categoria Educação Especial, somente pessoas com 

necessidades especiais que frequentem Instituições de Educação Especial 

oficialmente reconhecida. 

XIII. Os expositores de trabalhos com necessidades especiais, inscritos na categoria 

Educação Especial, deverão preencher ficha complementar disponível no link 

https://drive.google.com/open?id=1cEdK2DJ_Do0tqEPIAPCvQWt6Ah8ysHjm  

 

CAPÍTULO V 

Da Pré-Seleção 

 

Art. 12º Será realizada pela Comissão Central Organizadora a seleção dos trabalhos para a 

XVI Feira Regional da Matemática se o número de inscrição ultrapassar a 50, obedecendo aos 

seguintes critérios:  

 

I. Oportunizar a participação de no mínimo um trabalho por município, escolas e 

professores orientadores. 

II. Trabalhos que na apresentação do Relato de Experiência/Pesquisa apresentam 

clareza na comunicação, adequação da linguagem, objetividade, relevância 

social e qualidade científica. 

III. A Comissão Central Organizadora publicará a listagem dos trabalhos 

homologados e não homologados no dia 06 de agosto de 2018, através do link  

https://drive.google.com/open?id=1cEdK2DJ_Do0tqEPIAPCvQWt6Ah8ysHjm 

IV. Será dado um prazo para recurso das inscrições não homologadas até dia 09 de 

agosto de 2018. O recurso deverá ser explicitado em forma de oficio e entregue 

na 17ª Gerência de Educação localizada na rua Jorge Mattos, 21. Centro. Itajaí  

V. A análise dos recursos e publicação da relação final das inscrições 

homologadas será publicada até 10 de agosto de 2018 no link 

   https://drive.google.com/open?id=1cEdK2DJ_Do0tqEPIAPCvQWt6Ah8ysHjm 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1cEdK2DJ_Do0tqEPIAPCvQWt6Ah8ysHjm
https://drive.google.com/open?id=1cEdK2DJ_Do0tqEPIAPCvQWt6Ah8ysHjm
https://drive.google.com/open?id=1cEdK2DJ_Do0tqEPIAPCvQWt6Ah8ysHjm


 6

 

CAPÍTULO VI 

Dos Expositores 

 

Art. 13º Os expositores da categoria aluno deverão ser estudantes dos estabelecimentos de 

Ensino da Rede Pública Estadual, Rede Pública Municipal e Privada, matriculados na 

Educação Especial, Educação Infantil, Ensino Fundamental Séries Iniciais (1º ao 5º ano), 

Ensino Fundamental Séries Finais (6º ao 9º ano), Ensino Médio, Educação Superior, assim 

como, Professores e a Comunidade em geral. 

 

Art. 14º Os trabalhos inscritos e aceitos deverão se enquadrar em uma das seguintes 

categorias: 

 

•  Educação Especial 

•  Educação Infantil 

•  Ensino Fundamental – 1º ao 5º ano 

•  Ensino Fundamental – 6º ao 9º ano 

•  Ensino Médio 

•  Educação Superior 

•  Professor 

•  Comunidade 

 

§ 1º   Os trabalhos poderão ser de qualquer área de estudo ou disciplina desde que 

relacionados com a MATEMÁTICA. 

§ 2º  Os trabalhos inscritos e aceitos, independentemente da categoria deverão ter 

obrigatoriamente um professor/orientador. 

 

Art. 15º  São deveres dos alunos expositores da XVI Feira Regional de Matemática: 

 

I. Apresentar o assunto ao público e aos avaliadores, com segurança e coerência 

(até 15 minutos). 

II. Apresentar os tópicos essenciais do trabalho, a fonte e amplitude da pesquisa 

(não esquecer de apresentar  relação com a  Matemática). 

III. Aceitar o local que lhe for designado e nele montar seu trabalho. 

IV. Manter o local do stande em boas condições de ordem e limpeza. 

V. Colaborar com seus colegas expositores, não interferindo sob hipótese alguma, 

no trabalho dos outros. 

VI. Colaborar com o silêncio no local de trabalho. 

VII. Respeitar decisões dos grupos de trabalho ou da Coordenação. 

VIII. Usar permanentemente o crachá de identificação nas atividades do evento. 

IX. Não abandonar sob hipótese alguma seu estande. 

X. Realizar com devido cuidado a retirada dos trabalhos do estande, após 

autorização da Comissão Central Organizadora, devolvendo o ambiente limpo. 

XI. Trazer todo o material necessário para apresentação do trabalho (prego, 

martelo, fita adesiva, equipamento eletrônico, vídeo, TV, extensão...). 

XII. Apresentar qualquer reclamação ou sugestão à Comissão Central Organizadora, 

por intermédio do seu professor/orientador sempre por escrito e com 

justificativa. 

 

Parágrafo Único: os interessados em participar da XVI Feira Regional de Matemática 

deverão adequar-se a este regimento. 
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CAPÍTULO VII 

Das Unidades Escolares Expositoras 

 

Art. 16º São responsabilidades de cada Unidade Escolar Expositora: 

 

I. Designar um professor-orientador para acompanhar seus alunos participantes 

durante a realização do evento; 

II. Providenciar o transporte dos alunos participantes com  respectivo trabalho. 

III. É vedado a participação com premiação da escola que tendo sua inscrição 

homologada faltar por dois  anos consecutivos na Feira Regional ou Feira 

Catarinense de Matemática. 

 

CAPÍTULO VIII 

Do Professor/Orientador e Acompanhantes 

 

Art. 17º Ao professor/orientador e acompanhantes cabem as seguintes responsabilidades: 

 

I. Preocupar-se com o bem estar de seus alunos, bem como orientá-los quanto ao 

comportamento e atitudes; 

II. Coordenar montagem e organização dos trabalhos no estande; 

III. Acompanhar seus alunos nos locais da exposição; 

IV. Zelar para que seus alunos mantenham a ordem, limpeza e a conservação do 

local; 

V. Manter pelo menos um aluno no estande durante o horário de visitação pública 

à Feira; 

VI. Saber a quem dirigir-se em caso de emergência ou reclamação; 

VII. Organizar seus alunos no sentido de facilitar os trabalhos de avaliação; 

VIII. Organizar e supervisionar todas as tarefas e horários estabelecidos pela 

Comissão Central Organizadora.;         

IX. Realizar a desmontagem dos estandes e entregar o local limpo; 

X. Acompanhar, orientar e assessorar os alunos em todas as atividades; 

XI. Fica vedado a participação do professor orientador durante a exposição do 

trabalho ao público e avaliadores. 

 

CAPÍTULO IX 

Da Avaliação 

 

Art. 18º  A avaliação será Coordenada pela Comissão de Avaliação. 
 

Art. 19º Critérios gerais de avaliação: 

 

I. Comunicação do trabalho; 

II. Domínio do conteúdo matemático envolvido; 

III. Qualidade científica; 

IV. Relevância científico-social; 
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V. Ênfase dada ao conteúdo matemático; 

VI. Específico por modalidade. 

 
Observação: Os critérios serão aplicados de acordo com as respectivas 

categorias/modalidades. 

 
Art. 20º Critérios específicos de avaliação (por modalidade): 

 

I. Materiais e/ou Jogos Didáticos: material que tem como características o uso 

de propriedades matemáticas. São recursos educacionais através dos quais, pela 

exploração, discussão e análise, elaboram-se conceitos, tiram-se conclusões e 

constrói-se o conhecimento matemático. 

 

II. Matemática Aplicada e/ou Inter-relação com Outras Disciplinas: a 

matemática é um recurso para a aplicação direta como forma de se obter um 

resultado concreto dentro de uma atividade, por assuntos e por métodos. 

 

III. Matemática Pura: trabalho sobre conceitos, operações e propriedades da 

matemática.  

 

 

CAPÍTULO X 

Da Premiação 

 

Art. 21º Computados os dados da avaliação, serão entregues medalhas para todos os 

expositores/orientadores, na condição de Destaque ou Menção Honrosa, pelos organizadores 

da Feira e autoridades locais. 

 
Art. 22º Todos os alunos expositores e professores orientadores receberão certificado de 

participação. 

 
Art. 23º Não serão entregues medalhas para trabalhos desclassificados pela Comissão de 

Avaliação. 

 
Parágrafo único: computados os dados da avaliação, será entregue premiação na condição de 

Destaque ou Menção Honrosa pelos organizadores da Feira e/ou autoridades locais 

 

CAPÍTULO XI 

Disposições Gerais e Transitórias 

 

Art. 24º Somente a Comissão Central Organizadora, por motivo excepcional, poderá alterar o 

regimento. 

 

Art. 25º Em nenhuma hipótese será permitida a propaganda política, religiosa, social ou 

classista durante a realização do evento. 

 

Parágrafo Único: O não cumprimento desta determinação poderá levar a Comissão Central 

Organizadora a dispensar o trabalho e seus expositores. 
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Art. 26º A Comissão Central Organizadora não se responsabiliza por estragos que venham a 

ocorrer com material exposto. 

 

Art. 27º Os casos omissos no presente regimento serão resolvidos pela Comissão Central 

Organizadora, mediante solicitação das partes interessadas, acompanhadas de justificativa 

escrita. 

 

Art. 28º O presente regimento está aprovado pelos integrantes da Comissão Central 

Organizadora. 

 

 

 

                                                                                                       Itajaí, junho de 2018. 

 

 

Maria Alice Pereira 

Cirlei Marieta de Sena Corrêa 

Araceli Gonçalves 

Obson Piacente 

Comissão Central Organizadora 

 

 
xvifeiradematematicamatematica@gmail.com 

 

mailto:xvifeiradematematicamatematica@gmail.com

