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IDENTIFICAÇÃO 

Título do Evento/Curso: Educação Matemática e Financeira em tempos de Isolamento Social     

Data prevista do Evento/Curso: 15/07, 22/07 e 29/07. 

Linha Temática: Educação 

Campus Niterói 

Descrição e Natureza do Evento/Curso 

O evento está destinado à comunidade interna e externa que deseje ampliar (ou conhecer) temas ligados a 

Matemática. As palestras serão realizadas virtualmente e a sessão de perguntas que ocorrerá posteriormente a 

mesma, será mediada pela proponente. 

A ideia do evento surgiu a partir da demanda discente pela continuidade aos estudos em Matemática e, pela 

comunidade em geral por orientação financeira, diante dos impactos sofridos pela pandemia. 

Palavras-chave 

Matemática, Educação, Capacitação. 

Objetivo do Evento/Curso 

Suprir a demanda discente pela continuidade aos estudos em Matemática e comunidade em geral por orientação 

financeira, diante dos impactos sofridos pela pandemia. 

Relevância do Evento/Curso para o IFRJ/Comunidade Externa 

 

Levar orientação para a comunidade externa sobre educação financeira no contexto de pandemia e ocupar os 

participantes com estudos que estimulam habilidades cognitivas através da matemática. 

Programação do Evento/Curso 

Não há limite de participantes. 

 

 15/07 – “Como mentir usando a Estatística”. Eduardo Guedes de Matos (IFRJ- campus Nilópolis)  

18 às 19h – Palestra (será realizada pelo Google Meet (Palestrante e mediadores) e transmitida pelo Youtube ao 

vivo) 

Após as 19h – sessão de perguntas. 

 22/07 – “Educação Financeira e Pós-Pandemia: Incertezas e Conjecturas”. Marco Aurélio Kistemann Júnior 

(Pesquisa de Ponta- UFJF) 

18 às 19h – Palestra (será realizada pelo Google Meet (Palestrante e mediadores) e transmitida pelo Youtube ao 

vivo) 



Após as 19h – sessão de perguntas. 

 29/07 – “Título (aguardando a definição do palestrante)”. Célio Freitas (CEFET- campus Valença) 

18 às 19h – Palestra (será realizada pelo Google Meet (Palestrante e mediadores) e transmitida pelo Youtube ao 

vivo) 

Após as 19h – sessão de perguntas. 

Instituições Parceiras e Público-Alvo 

Instituições Parceiras: Colégio Técnico da Universidade Rural do Rio de Janeiro (CTUR) 

Público-alvo: Toda a comunidade 

Infraestrutura Mínima Necessária a Realização do Evento/Curso 

A palestra será realizada pela plataforma StreamYard (palestrantes e mediadores) e transmitida ao vivo pelo 

Youtube 

Cronograma de Execução 

01/07/2020 – Divulgação nas redes sociais  

01/07/2020 a 14/07/2020 – período de inscrição (Palestra do dia 15/07) 

16/07/2020 a 21/07/2020 – período de inscrição (Palestra do dia 22/07) 

23/07/2020 a 28/07/2020 – período de inscrição (Palestra do dia 29/07) 

15/07/2020, 22/07/2020 e 29/07/2020– Execução 

 
 
 
 
 
 
 


