
35º Módulo do Programa de Aperfeiçoamento para Professores de Matemática 

do Ensino Médio (PAPMEM) - Parceria FAMAT/CUNTINS/UFPA/IMPA 

 Semana de 21 a 25 de janeiro de 2019 

O Programa de Aperfeiçoamento para Professores de Matemática do 

Ensino Médio – PAPMEM visa oferecer uma capacitação para professores de 

Matemática do Ensino Médio do Estado do Pará, prioritariamente, para 

professores da Amazônia Tocantina Paraense. O programa é oferecido pela 

Faculdade de Matemática (FAMAT) da UFPA Campus Cametá, em parceria com 

o Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA, Rio de Janeiro). Ele é realizado 

em módulos independentes, que abordam tópicos selecionados das três séries 

do Ensino Médio e alguns tópicos do Ensino Fundamental.  

 A FAMAT receberá inscrições para a seleção de 50 vagas, no Período: 

de 13 de dezembro de 2018 a 11 de janeiro de 2019. Os candidatos devem ser 

professores de Matemática em exercício na Educação Básica ou licenciados em 

Matemática.  

A seleção dos candidatos terá como critérios: os primeiros candidatos 

inscritos e serem professores de Matemática em exercício na Educação Básica.  

O curso se realizará em horário integral (manhã e tarde) na semana de 21 

a 25 de janeiro de 2019. As atividades de cada dia consistem de aulas teóricas 

pela parte da manhã, ministradas no IMPA, no Rio de Janeiro, e transmitidas em 

tempo real para o Campus Universitário do Tocantins/Cametá pelo sistema de 

teleconferência, e na parte da tarde de aulas práticas. O programa é realizado 

em módulos independentes, que abordam tópicos selecionados das três séries 

do Ensino Médio e alguns tópicos do Ensino Fundamental. O curso é gratuito e 

os candidatos frequentes receberão um certificado de Curso de Atualização 

emitido pelo Campus Universitário do Tocantins\Cametá – Coordenação de 

Extensão.  

As inscrições só poderão ser feitas via internet pelo link 

https://goo.gl/forms/wM2bWuh0rzhAOMWS2. A lista dos candidatos 

selecionados será divulgada até o dia 14 de janeiro de 2019, via internet no site 

do Campus Universitário do Tocantins\Cametá. Os selecionados deverão 

confirmar sua participação até as 18:00 horas do dia 17 de janeiro de 2019, pelo 

https://goo.gl/forms/wM2bWuh0rzhAOMWS2


e-mail:  famatfasi.ufpa@gmail.com. Após esta data procederemos a chamar os 

candidatos excedentes. 

 Mais informações pelo e-mail: denivaldopdasilva@gmail.com 


