CAPMEM 2018.2
Será realizado no período de 06 a 10 de agosto de 2018, manhã e tarde, perfazendo um total
de 40 horas, no IFPI - Campus Floriano, mais um módulo do Curso de Aperfeiçoamento para
Professores de Matemática do Ensino Médio (via Vídeo Conferência). Maiores informações
disponíveis no seguinte endereço: http://www.impa.br.
O curso tem como metas: a melhoria do ensino de Matemática no nível médio; ênfase no
fortalecimento dos conteúdos matemático para os professores participantes bem como
contextualização dos conteúdos abordados, enfocando novas metodologias através de situações
problemas.
No IFPI - Campus Floriano, esta atividade de extensão, será desenvolvida sob coordenação
do professor Odimógenes Soares Lopes com a colaboração dos professores de Matemática e
discentes do PROFMAT.
As inscrições serão realizadas exclusivamente por meio do preenchimento do formulário de
inscrição disponível no endereço https://goo.gl/CXzUnJ (NÃO esqueça de clicar em enviar no
final do preenchimento), IMPRETERIVELMENTE, no período de 04 a 22 de julho de 2018.
Serão deferidas, no máximo, 100 (cem) inscrições considerando as seguintes prioridades:
1. Professores de Matemática que participaram do(s)módulo(s) anterior(es).
2. Professor de Matemática em efetivo exercício no Ensino Médio.
3. Professor de Matemática em efetivo exercício no Ensino Fundamental.
4. Professor de Matemática em formação a partir da segunda metade do curso.
5. Professor de Matemática em formação.
Será disponibilizado na página do IFPI até o dia 27 de julho de 2018 o resultado do
deferimento das inscrições.

Os participantes do curso receberão atestado de conclusão do módulo, expedido pelo
Campus Floriano, com aproveitamento desde que tenha pelo menos 75% de frequência e obtenha
nota igual ou superior a 6,0 (seis) na avaliação final. Já os participantes que tenha pelo menos 75%
de frequência e nota igual ou superior a 1,0 (um) e menor que 6,0 (seis), receberão certificado de
participação.
Não haverá disponibilidade de alojamento para os participantes, nem nenhuma espécie de
ajuda de custo.
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