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Comemoração do Dia da Matemática; 

Edição Especial do Seminários Virtuais do Programa Carloman Carlos Borges;

Avaliação do retorno presencial por discentes em mais uma edição do Prosa na Rede;

“TOM: Treinamento Olímpico de Matemática”

“Luz, Câmera, Matemática em Ação”

No ano de 2022, com o retorno do ensino presencial, o Núcleo de Educação Matemática Omar Catunda

realizou palestras, oficinas, eventos, curso de aperfeiçoamento para professores, dentre outras atividades

acadêmicas. O Nemoc contou mais uma vez com a exitosa parceria com o Laboratório Multidisciplinar das

Licenciaturas (LAMULI). No primeiro semestre deste ano, realizamos as seguintes atividades:

 Confira!
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Equipe:

"A Matemática Une"
 

Com o tema "A Matemática Une", DAMAT, AAAMAT,
LAMULI, NEMOC e COLMAT celebraram o Dia
Nacional da Matemática, no dia 06 de maio.

O professor Wilson Pereira de
Jesus falou das suas
"Memórias sobre um processo
de formação e a Matemática".
A transmissão está disponível
no Canal no Youtube do
Programa Carloman Carlos
Borges.

Prosa na Rede
 

Em maio, as discentes do Curso de Licenciatura
em Matemática Isabele de Araujo, Joana
Angélica e Milena Lino conversaram sobre o
tema "Avaliações do Retorno do Ensino
Presencial na Uefs por Discentes". A
transmissão está disponível no  Canal no
Youtube do Programa Carloman.

Assista!

Mais...

Assista!

http://www.nemoc.uefs.br/2022/05/105/A-Matematica-Une-celebracao-do-Dia-da-Matematica.html
https://www.youtube.com/watch?v=QDW1jkgIQ0M
https://www.youtube.com/watch?v=wIAtwxh962Q
http://www.nemoc.uefs.br/
http://www.nemoc.uefs.br/2022/05/107/Dia-Internacional-das-Mulheres-na-Matematica.html
http://www.youtube.com/carlomancarlosborges
https://www.youtube.com/watch?v=QDW1jkgIQ0M
https://www.youtube.com/live/QDW1jkgIQ0M?feature=share
http://www.nemoc.uefs.br/2022/05/105/A-Matematica-Une-celebracao-do-Dia-da-Matematica.html
http://www.nemoc.uefs.br/2022/05/105/A-Matematica-Une-celebracao-do-Dia-da-Matematica.html
https://www.youtube.com/watch?v=wIAtwxh962Q
https://www.youtube.com/live/wIAtwxh962Q?feature=share


 Sala Carloman Carlos Borges

Após mais de 2 anos fechada por conta da pandemia, a
Sala Carloman Carlos Borges retomou a visitação
pública, de segunda a sexta, de 07h às 13h.

No segundo semestre, a Sala Carloman Carlos Borges foi reaberta ao público e o Nemoc iniciou um Ciclo de

Comemorações pelos seus 30 anos. Foram retomados os serviços de empréstimo de livros e a realização de

grupos de estudos presenciais. Confira algumas das diversas ações realizadas pelo Nemoc!

Mais...

Ciclo de Comemorações dos 30
Anos do Nemoc

 
O Nemoc completou 30 Anos
em 10 de setembro. Para
celebrar a data, no dia 22 de
setembro realizamos um
evento que contou com
palestra, homenagens e muita
emoção. Mais...

Bolsista Pibex foi finalista do VI FVDEM
 

O vídeo “Alice no País das Progressões”, produzido por
Bruno Rios, bolsista Pibex do Programa Carloman, foi
finalista do VI Festival de Vídeos Digitais de Educação
Matemática 2022. Assista! Participante do TOM recebe Menção Honrosa na 17ª

OBMEP

O estudante do Colégio Estadual José Ferreira Pinto e
participante do Treinamento Olímpico de Matemática
(TOM), Vinicius de Jesus Santana, recebeu Menção
Honrosa na 17ª OBMEP. O TOM é uma atividade
extensionista do Programa Carloman que em 2022 foi
realizada por Mateus Sena, bolsista Pibex do
Programa Carloman  . Mais...

Curso de Aperfeiçoamento para Professores

O Nemoc ofertou mais um Curso de Aperfeiçoamento
para Professores. Com o tema “Estudo de conceitos
matemáticos abordados na Educação Básica”, o curso
foi realizado nos meses de setembro, outubro e
novembro, de forma presencial, com carga horária de
30h. Mais...

A exitosa parceria entre o NAPP e o NEMOC
 

De setembro a dezembro aconteceu mais uma edição
dos Cursos Complementares em Matemática. A
atividade é uma ação do NAPP. A turma de
Matemática foi ministrada pelo estagiário Mais
Futuro Hiago Martins, a partir de uma parceria
estabelecida entre o NAPP e o NEMOC. Mais...

http://www.nemoc.uefs.br/2022/08/109/Sala-Carloman-Carlos-Borges-retoma-atendimento-ao-publico.html
http://www.nemoc.uefs.br/2022/08/109/Sala-Carloman-Carlos-Borges-retoma-atendimento-ao-publico.html
http://www.nemoc.uefs.br/2022/08/109/Sala-Carloman-Carlos-Borges-retoma-atendimento-ao-publico.html
http://www.nemoc.uefs.br/2022/08/109/Sala-Carloman-Carlos-Borges-retoma-atendimento-ao-publico.html
http://www.nemoc.uefs.br/2022/08/109/Sala-Carloman-Carlos-Borges-retoma-atendimento-ao-publico.html
http://www.nemoc.uefs.br/2022/08/109/Sala-Carloman-Carlos-Borges-retoma-atendimento-ao-publico.html
http://www.nemoc.uefs.br/2022/10/124/Celebracao-dos-30-anos-do-Nemoc.html
http://www.nemoc.uefs.br/2022/10/124/Celebracao-dos-30-anos-do-Nemoc.html
http://www.nemoc.uefs.br/2022/10/124/Celebracao-dos-30-anos-do-Nemoc.html
https://www.youtube.com/watch?v=uFd-yya0w5g
http://www.nemoc.uefs.br/2022/08/109/Sala-Carloman-Carlos-Borges-retoma-atendimento-ao-publico.html
https://www.youtube.com/watch?v=uFd-yya0w5g
https://youtu.be/uFd-yya0w5g
http://www.nemoc.uefs.br/2022/12/129/Participante-do-TOM-recebe-Mencao-Honrosa-na-17a-OBMEP.html
http://www.nemoc.uefs.br/2022/12/129/Participante-do-TOM-recebe-Mencao-Honrosa-na-17a-OBMEP.html
http://www.nemoc.uefs.br/2022/12/128/Mais-uma-edicao-do-CAP-realizada.html
http://www.nemoc.uefs.br/2022/12/128/Mais-uma-edicao-do-CAP-realizada.html
http://www.nemoc.uefs.br/2022/12/128/Mais-uma-edicao-do-CAP-realizada.html
http://www.nemoc.uefs.br/2022/12/127/A-exitosa-parceria-entre-o-NAPP-e-o-NEMOC-Cursos-Complementares-em-Matematica.html
http://www.nemoc.uefs.br/2022/12/127/A-exitosa-parceria-entre-o-NAPP-e-o-NEMOC-Cursos-Complementares-em-Matematica.html
http://www.nemoc.uefs.br/2022/12/127/A-exitosa-parceria-entre-o-NAPP-e-o-NEMOC-Cursos-Complementares-em-Matematica.html


Mais...

Programas Lamuli e Carloman
ofertaram Oficinas Matemáticas

 
Durante os meses de setembro,
outubro e novembro, o Programa
LAMULI, em parceria com o
Programa Carloman, ofertaram
“Oficinas Matemáticas” voltadas para
estudantes de graduação do Ensino
Superior. As oficinas aconteceram no
LAMULI.

 

Os Programas de Extensão Laboratório
Multidisciplinar das Licenciaturas
(LAMULI/DEDU) e Carloman Carlos
Borges (DEXA), a Área de Educação
Matemática do DEXA e estudantes do
Curso de Licenciatura em Matemática da
UEFS participaram de forma integrada da
6ª Feira de Graduação da UEFS. Mais de
2000 estudantes de 30 escolas da
Educação Básica de Feira de Santana e
região visitaram os estandes montados no
espaço físico que compreendeu o
LAMULI, a Sala 1 e o hall térreo do
Prédio da Pós-Graduação em Educação,
Letras e Artes. Mais...

Assista!

Mais...

VI SOP
 

O VI Seminário de Orientação à
Pesquisa (SOP) teve como tema "A
História da Matemática na Bahia" e
integrou a Semana Nacional de Ciência
e Tecnologia e o Ciclo de
Comemorações dos 30 Anos do
Nemoc. O SOP é um evento que tem
como objetivo socializar os temas de
pesquisa que circulam no Curso de
Licenciatura em Matemática. Mais...

Mais de 2 mil estudantes visitaram o Lamuli na Feira de Graduação

Visita dos ingressantes de Matemática 2022.2

O NEMOC recebeu os
ingressantes 2022.2 do Curso
de Licenciatura em
Matemática. O evento
integrou a Recepmat 2022.2,
organizada pelo DAMAT,
AAMAT e pelo Colmat. Os
estudantes puderam ouvir um
pouco sobre a história do
NEMOC além de visitar a
Sala Professor Carloman
Carlos Borges. Mais...

Artigo publicado na RPM

Os professores Inácio Fadigas (DEXA) e
Marcos Grilo (DEXA) tiveram o artigo
“Lugares Geométricos dos Vértices de
uma Parábola” publicado na seção Painéis
do número 105 da Revista do Professor
de Matemática. No NEMOC, encontram-
se exemplares físicos do número 105 da
RPM para consulta. Mais...

Em 2023, tem mais!
 

O Nemoc deseja a toda comunidade
acadêmica um Ano Novo repleto de

realizações!

http://www.nemoc.uefs.br/2022/08/109/Sala-Carloman-Carlos-Borges-retoma-atendimento-ao-publico.html
http://www.nemoc.uefs.br/2022/10/126/Mais-de-2-mil-estudantes-visitaram-o-LAMULI-na-Feira-de-Graduacao.html
http://www.nemoc.uefs.br/2022/10/126/Mais-de-2-mil-estudantes-visitaram-o-LAMULI-na-Feira-de-Graduacao.html
https://www.youtube.com/watch?v=uFd-yya0w5g
http://www.nemoc.uefs.br/2022/09/114/Programas-Lamuli-e-Carloman-ofertarao-Oficinas-Matematicas.html
http://www.nemoc.uefs.br/2022/09/114/Programas-Lamuli-e-Carloman-ofertarao-Oficinas-Matematicas.html
http://www.nemoc.uefs.br/2022/10/126/Mais-de-2-mil-estudantes-visitaram-o-LAMULI-na-Feira-de-Graduacao.html
http://www.nemoc.uefs.br/2022/10/123/VI-Seminario-de-Orientacao-a-Pesquisa.html
http://www.nemoc.uefs.br/2022/10/123/VI-Seminario-de-Orientacao-a-Pesquisa.html
http://www.nemoc.uefs.br/2022/10/123/VI-Seminario-de-Orientacao-a-Pesquisa.html
http://www.nemoc.uefs.br/2022/09/115/NEMOC-recebe-ingressantes-20222-de-Matematica.html
http://www.nemoc.uefs.br/2022/09/115/NEMOC-recebe-ingressantes-20222-de-Matematica.html
http://www.nemoc.uefs.br/2022/09/115/NEMOC-recebe-ingressantes-20222-de-Matematica.html
http://www.nemoc.uefs.br/2022/09/116/Artigo-publicado-na-Revista-do-Professor-de-Matematica.html
http://www.nemoc.uefs.br/2022/09/116/Artigo-publicado-na-Revista-do-Professor-de-Matematica.html

