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Confirmada a palestrante de abertura 

 

A Dra. Mônica Mesquita é brasileira, do programa de pós-graduação Educação 

Intercultural do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, atua na área de 

Educação Matemática, com ênfase em Sociologia da Matemática, em temas, como: 

Etnomatemática, relações sociais, geografia humana, Teoria Social Crítica. Desde 

janeiro de 2012 é Pesquisadora Principal do Projeto Fronteiras Urbanas: a dinâmica 

dos encontros culturais na Educação Comunitária, subsidiado pela Fundação para a 

Ciência e a Tecnologia – FCT. 

 

Fique atento para as datas importantes do 4º SIPEMAT 

Quadro 1 – Datas importantes para o 4º SIPEMAT 

Período Evento 

Até 22/02/2015 
Submissão de trabalhos 

(comunicação oral, pôster e painel articulador) 

23/02 a 28/02/2015 
Organização, catalogação e distribuição para análise dos 

trabalhos submetidos 

02/03 a 29/03/2015 Análise dos trabalhos submetidos 

30/03 a 01/04/2015 
Preparação e divulgação da lista de trabalhos aprovados e 

de trabalhos a serem revisados 

02/04 a 15/04/2015 Submissão da versão final de trabalhos revisados 

16/04 a 23/04/2015 Submissão da versão completa dos trabalhos aprovados 

30/04/2015 Divulgação da lista final dos trabalhos aprovados 

29/06 a 01/07/2015 SIPEMAT – UESC 

Inscrições limitadas a 600 (seiscentas) vagas. No limite se encerra. 
 

Aproveite o Sipemat para conhecer Ilhéus a Princesinha do Sul da 

Bahia, capital do cacau e terra da magia 

 

Ilhéus (http://www.feriasbrasil.com.br/ba/ilheus/), terra de Jorge Amado, da 

encantadora Gabriela cravo e canela, terra do cacau, do Bataclan, das praias 

maravilhosas de Ilhéus, Itacaré e Olivença, das festas juninas. Venha com sua 

família para conhecer uma das regiões mais belas e históricas do Brasil. 

 

Mais informações no site: http://nead.uesc.br/ocs 

Facebook: www.facebook.com/sipemat4 

Contato: sipemat4@gmail.com 

http://nead.uesc.br/ocs

