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CENTRO DE EDUCAÇÃO
SETORIAL DE EXTENSÃO
FORMULÁRIO DE REGISTRO DE GRUPOS/NÚCLEOS EXTENSIONISTAS

DADOS DO GRUPO
IDENTIFICAÇÃO
Nome: Núcleo de Educação Matemática da UFPE
Contato (website/facebook/E-mail/Telefone): http://www.gente.eti.br/nemat/
Onde o grupo está registrado? Centro de Educação e UFPE
Sigla: NEMAT

Data da fundação: 2008

Coordenadora (a): Gilda Guimarães

Sala: Centro de Educação, Sala F101, 1º andar.
Departamento: DMTE/Edumatec

Contato (e-mail e telefone): gilda.lguimaraes@gmail.com – 21268952
Vice- Coordenador(a): Cristiane Pessoa

Departamento: DMTE/Edumatec

Contato (e-mail e telefone): cristianepessoa74@gmail.com – 21268952
Docentes envolvidos:
Ana Selva, Carlos Eduardo Ferreira Monteiro, Cristiane Pessoa, Fátima Cruz, Franck Bellemain,
Gilda Guimarães, Iranete Lima, Lícia Maia, Marcelo Câmara, Liliane Carvalho, Paula Baltar,
Paulo Figueiredo, Rosinalda Teles, Rute Borba, Verônica Gitirana, Lucia Durão, Abraão Juvêncio,
Adriano Pedrosa , José Carlos Souza, Rogério Inácio
Comunidade/parceiros:
MEC, Secretarias de Educação municipais e estaduais, Undime
Estudantes envolvidos:
(depende dos projetos em andamento)
Há seleção para inclusão de estudantes?
( x ) SIM (

) NÃO

Atende estudantes de vários cursos?
( x ) SIM (

) NÃO

Quantos estudantes pode receber por semestre?
(depende dos projetos em andamento)
Como pode atender estudantes do curso noturno?
(depende dos projetos em andamento)
DESCRIÇÃO DO GRUPO
O Núcleo de Educação Matemática da Universidade Federal de Pernambuco – NEMAT tem
como objetivo articular professores e alunos do Centro de Educação da Universidade Federal de
Pernambuco em busca do desenvolvimento e da melhoria do ensino da Matemática.
Uma das riquezas desse grupo consiste na diversificação de formação de seu quadro de
professores e alunos. Estão reunidos nesse grupo profissionais das áreas de Educação,

Psicologia Cognitiva, Matemática e Filosofia. Desta forma, busca-se associar a competência
científica acumulada em diferentes áreas do conhecimento ao desenvolvimento de projetos de
pesquisa, ensino e extensão.
Esse grupo busca estabelecer articulação entre os que trabalham com Educação Matemática
dentro do Centro de Educação e parcerias com outras instituições e redes de ensino.
Campo/Linhas/Temáticas de atuação:
Formação continuada de professores que ensinam Matemática, avaliação de rede, análise de
livros didáticos, PIBID,
Relação Ensino, pesquisa e extensão?
Sim
Ações já realizadas incluindo Público alvo atendido
Nos últimos anos foram realizadas além de assessorias a redes públicas de ensino na área de
Educação Matemática, projetos de formação continuada de redes públicas em vários estados do
nordeste (Pró-letramento, GESTAR II, Projeto Rede e PNAIC), cursos de Especialização em
Ensino de Matemática para professores de diferentes níveis de ensino, participação e
coordenação da equipe do Programa de Avaliação do Livro didático de Matemática – PNLD, anos
iniciais, anos finais e ensino médio, participação da equipe de elaboração da Provinha Brasil de
Matemática, organização de eventos regionais, nacionais e internacionais e orientações de
bolsistas em projetos de extensão.
PIBID, XIII Conferência Interamericano de Educação Matemática; I Encepai.

