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PÚBLICO ALVO 

Docentes e discentes dos Cursos de 

Licenciaturas do Campus Universitário de 

Castanhal; Docentes e discentes da 

Educação Básica do Município de 

Castanhal. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

“Ao longo de nossas travessias pelos 
aparatos educacionais, estamos 
submetidos a um periodístico do 
saber e da aprendizagem, o 
dispositivo que torna impossível a 
experiência, tornando-a cada vez 
mais rara, por falta de tempo. Tudo o 
que se passa, se passa 
demasiadamente depressa, cada vez 
mais depressa.  

(JORGE LARROSA) 

 

 

OBJETIVO 

Apresentar as cicatrizes que marcaram as 

travessias da formação, na perspectiva de 

compartilhar os sentidos e significados da 

construção das identidades do professor de 

Matemática. 

 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A Universidade Federal do Pará – UFPA, 

tem como função social, preparar o cidadão para 

ser capaz de desenvolver sua capacidade 

intelectual e profissional no contexto social em 

que está inserido. Esta preparação se faz pela 

integração do Ensino, da Pesquisa e da Extensão, 

que são os três pilares que a sustenta.  

Com base neste pressuposto e, 

considerando esses pilares como essenciais para 

sua formação, os estudantes da Turma de 2018.2 

do Curso de Licenciatura em Matemática da 

Faculdade de Matemática do Campus 

Universitário de Castanhal, realizam por meio da 

3ª Exposição de Matemática – III EXPOMAT, 

tendo como objeto as cicatrizes que marcaram as 

travessias da formação, na perspectiva de 

compartilhar os sentidos e significados da 

construção das identidades do professor de 

Matemática, por meio de narrativas e outros 

elementos do Abstracionismo Geométrico. 

 

 

 

PROGRAMAÇÃO 

 

Dia 01.07.2022 

Horário: das 9hs às 17hs 

• 9h – Abertura da III EXPOMAT com a 
palavra da Direção da Faculdade de 
Matemática e da Coordenadora do 
evento. 
 
 

• 9:30min – Início da visitação pela 
Exposição das Cicatrizes das Travessias 
da Formação sob o olhar do 
Abstracionismo Geométrico. 
 
 

• 17h - Encerramento com apresentação 
cultural. 

 

 

 

OBS: Durante toda a programação, haverá a 
venda de comidas típicas da quadra junina.  

 

 


