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Para: Alessandro Jacques Ribeiro  
Presidente da Sociedade Brasileira de Educação Matemática - SBEM  
   
São Paulo, 25 de agosto de 2014   
  
Ref: Proposta para sediar o ENEM  
  
Os Programas de Pós Graduação em Ensino de Ciências e Matemática e de Pós Graduação em 
Ensino de Ciências da Universidade Cruzeiro do Sul, por meio de sua coordenação, se propõem 
sediar o Encontro Nacional de Educação Matemática a ser realizado em 2016, no campus Anália 
Franco desta instituição de ensino.  
Os referidos Programas contam com cerca de 120 alunos entre mestrandos e doutorandos e têm 
uma vasta produção acadêmica na área de Educação Matemática. No último triênio foram 
avaliados pela CAPES com conceito cinco, o que torna-os academicamente aptos a sediar o 
evento.   
O Campus Anália Franco é muito bem localizado, próximo a metrô, shopping e hotel para 
acomodação dos professores convidados. O Campus tem 70 salas de aula disponíveis e dois 
auditórios, um com capacidade para 120 pessoas e outro com capacidade para 320 pessoas. As 
salas e auditórios são distribuídos em dois blocos, num único espaço, o que facilita a locomoção 
dos participantes. As salas têm tamanhos diferentes que comportam de 40 a 120 pessoas o que 
possibilita a distribuição dos participantes após a escolha das atividades.   
Com esse número de salas, é possível realizar cerca de, pelo menos, 240 minicursos ou relatos de 
experiências concomitantes num período, ou ainda é possível haver palestras ou mesas redondas 
em 10 salas grandes e mais nos 2 auditórios, ou ainda destinar 20 salas grandes para exposição de 
pôsteres. Há um grande pátio que comporta exposição de Editoras, ou eles podem também 
serem montados em salas de aula por temas. Um esboço da programação está em anexo.  
A proposta é que o evento seja realizado no período de 14 a 17 de julho de 2016.   
Para a consecução do congresso contamos com alunos e professores dos Programas que 
trabalharão voluntariamente, mas precisamos de uma secretária contratada especialmente para 
cuidar do evento a partir de maio de 2015. Há uma sala no campus Liberdade equipada com 
computador, impressora e internet que pode funcionar como secretaria do evento.  
Há salas no campus Anália Franco que podem ser usadas como secretaria do evento.   
Informamos que a cerimônia de abertura necessariamente deve ser realizada em local maior e 
adequado e pretendemos entrar em contato com o Espaço das Américas ou Sala São Paulo, que 
tem capacidade para 1000 pessoas. A sugestão é que o participante faça inscrição também para 
participar da cerimônia de abertura.  
Necessitamos de criação de logo, de página na internet e de um sistema que suporte um evento 
do porte do ENEM.  
   
Atenciosamente,   
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Para: Douglas Tinti   

Diretor da DRE São Paulo da SBEM  

   

São Paulo, 28 de agosto de 2014  

   

  

Ref: Proposta de sediar o ENEM   

  

A Universidade Cruzeiro do Sul, por meio do Programa de Pós Graduação em Ensino de 

Ciências e do Programa de Pós Graduação em Ensino de Ciências e Matemática apresentou à 

DNE da SBEM proposta para sediar o ENEM a ser realizado em julho de 2016. O Campus 

indicado é o Anália Franco que possui 70 salas e dois auditórios. Esse Campus tem localização 

privilegiada, próximo a estação de metrô, shopping e hotel.   

As datas previstas são de 14 a 17 de julho de 2016 e neste período o Campus permite a realização 

de 1458 atividades assim distribuídas: 34 palestras, 34 mesas redondas, 150 minicursos, 480 

comunicações, 360 relatos de experiência, 400 posteres o que permite que cerca de 2000 

professores e pesquisadores da área de Educação Matemática possam participar de muitas 

atividades nesse período, tanto como público como apresentadores de trabalho.  

  

O motivo do envio deste ofício é solicitar apoio oficial da DRE São Paulo da SBEM e o 

encaminhamento desse apoio para a DNE da SBEM. A organização de um evento de porte 

como é o ENEM precisa não apenas do apoio da DRE, mas de uma parceria na organização e 

execução do evento. Dessa forma, entendo que faremos a organização do evento numa parceria 

entre a Universidade Cruzeiro do Sul e a DRE São Paulo.     

Aguardo posição da DRE sobre o apoio e a proposta de parceria.  

Atenciosamente,   

  

 
Coordenadora da Pós Graduação em Ensino de 

Ciências  e em Ensino de Ciências e Matemática  

  

  

Recredenciada pela Portaria Ministerial nº 644, de 18/05/2012, D.O.U. de 21/05/2012.  



Sociedade Brasileira de Educação Matemática – Diretoria Regional Executiva  

São Paulo  

  

Para: Edda Curi   

Coordenadora da Pós Graduação em Ensino de Ciências e em Ensino de Ciências e Matemática  

  

São Paulo, 08 de setembro de 2014.  

  

Assunto: Apoio à candidatura para sediar o ENEM (2016)  

  

Prezada Professora Dra. Edda Curi, é com imensa alegria que nós da Diretoria Regional São 

Paulo recebemos a proposta da Universidade Cruzeiro do Sul em sediar o próximo Encontro 

Nacional de Educação Matemática (ENEM), previsto para julho de 2016. Em reunião com os 

membros da Diretoria Executiva deliberamos o apoio à candidatura e, também, o apoio na 

composição da comissão organizadora do evento. Ressalto a importância, como apontado em 

seu ofício, de estreitarmos parcerias, também, com outros Programas de Pós Graduação do 

Estado de São Paulo a fim de fortalecermos os laços destes com a Regional São Paulo e 

conseguirmos atingir o êxito que almejamos para o próximo ENEM.   

Conte com nosso apoio e colaboração.  

  

Atenciosamente,  

  

  

  

Douglas da Silva Tinti 

Diretor Regional – DRE SP  

 
 
 
 



 
 

Ref: Anexo referente à Programação Provisória do ENEM   

Para: Alessandro Jaques Ribeiro  

Presidente da Sociedade Brasileira de Educação Matemática 

 

Data  Horário  Descrição  

14/07  14h-18h  Credenciamento no local da palestra de abertura  

19 horas  Palestra de abertura  

15/07  8h30min-12h   60 minicursos nas salas de aula do Campus Anália Franco –  

2400 participantes  

13h30min-15h  12 palestras (10 salas e 2 auditórios) e 200 comunicações (50 
salas, 4 por sala)  

15-15h30min  Intervalo  

15h30min-17h   12 mesas redondas (10 salas e 2 auditórios) e 160 relatos de 
experiência (40 salas, 4 por sala), 200 posteres (20 salas, 10 por 

sala)  

17h-19h  Atividade cultural – auditório – 300 pessoas  

16/07  8h30min-12h   60 minicursos nas salas de aula do Campus Anália Franco  

13h30min-15h  12 palestras (10 salas e 2 auditórios) e 200 comunicações (50 
salas, 4 por sala)  

15-15h30min  Intervalo  

15h30min-17h   12 mesas redondas (10 salas e 2 auditórios) e 160 relatos de 
experiência (40 salas, 4 por sala), 200 posteres (20 salas, 10 por 
sala)  

17h-19h  Atividade cultural – auditório – 300 pessoas  

17/07  8h30min-12 h  30 Minicursos (30 salas),10 palestras e 10 mesas (no mesmo 
espaço), 80 comunicações (20 salas) e 40 relatos (10 salas)    

12h-13h  Sessão de encerramento – auditório central do Campus – 320 
pessoas  

Totais de atividades: 1458  
34 palestras  
34 mesas redondas  
150 minicursos  
480 comunicações  
360 relatos  
400 posteres   
As atividades podem ser redistribuídas de acordo com a inscrição e aprovação das propostas.  
Atenciosamente, 

 

 

Recredenciada pela Portaria Ministerial nº 644, de 18/05/2012, D.O.U. de 21/05/2012.  


