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Convocatória

O Comité Latino-americano de Matemática Educativa (Clame) e a
Universidade de Ciências Informáticas (UCI) convocam para
participar na 33ª Reunião Latino-americana de Matemática
Educativa (RELME 33):

 Professores de matemática e áreas afins de todos os níveis 
educativos.

 Investigadores jovens ou especialistas no campo da matemática 
educativa.

 Formadores de professores em atualização docente.

 Estudantes de licenciatura e pós-graduação em matemática 
educativa.

 Consultores, administradores e autoridades educativas.

RELME33 decorrerá de 7 a 12 de Julho de 2019 na UCI, Havana, Cuba.

No quadro deste evento realizar-se-á o III Encontro Juventude Clame.



Objectivos:

 Promover a investigação no campo da matemática
educativa.

 Facilitar o conhecimento de novas propostas teóricas e
metodológicas para o melhoramento e aprendizagem da
matemática.

 Difundir as experiências de práticas educativas no campo
da matemática.

 Propiciar o diálogo e o intercâmbio de experiências entre
colegas de diferentes níveis, sobre o trabalho educativo
em matemática.

 Refletir acerca dos perfis e a formação pedagógica do
professorado nos diferentes níveis educativos.

 Promover a comunicação e inter-relação entre instituições
educativas, centros de investigação, países e culturas para
o melhoramento do ensino e da aprendizagem da
matemática na região.

Como é habitual, outorgar-se-á o PRÉMIO SIMON BOLIVAR à
melhor tese de pós-graduação na área da Matemática
Educativa, que tem como objectivo fazer um reconhecimento
público aos trabalhos de investigação de alta qualidade
nesta disciplina, desenvolvidos por jovens profissionais que
contribuam substancialmente à consolidação da Matemática
Educativa na América Latina.



Temáticas:

Aprendizagem cooperativa
Formação para o trabalho
Educação contínua
Educação a distância
Educação de adultos
Epistemologia
Estudos socioculturais
Etnologia e matemáticas
Fatores efetivos 
Formação de professores
Gráfica e funções
Medição
Metacognição
Modelação matemática
Modelos mentais
Números racionais e proporcionalidade
Pensamento algebraico
Pensamento geométrico
Pensamento lógico
Pensamento matemático avançado
Pensamento numérico
Pensamento relacionado com probabilidade, estatística
Pensamento variável 
Resolução de problemas
Socio-epistemologia
Tecnologia avançada
Visualização
Linguagem matemática

Modalidades de participação

Conferências especiais
Prémios Clame
Reportes de investigação
Concurso de fotografia
Comunicações breves
Concurso de vídeo
Cursos curtos
Oficinas
Cartazes e pósteres
Grupos de discussão
Apresentação de livros e materiais didáticos
Mesas redondas



COMITÉ LOCAL

Presidente
Walter Baluja García

Organização Executiva Geral

Raydel Montesino Perurena

Secretárias Executivas

Beatriz Aragón Fernández
Nadiela Milan Cristo

Membros

Natalia Martínez Sánchez
Yadián Pérez Betancourt
Suzette López Rodríguez
Alicia Senra Mujica
Roexcy Vega Prieto
Alexander N. Dicsón Reyes
Delly L. González Hernández
Rigoberto García Mauri
Rafael L. Torralbas Ezpeleta
Zaidanys Rodríguez Valle
Ernesto M. García Gonzalez

Representante de Juventude CLAME

Alién García Hernández

COMITÉ INTERNACIONAL

José Carlos León Ríos (Perú)
Isabel Torres Céspedes (Perú)
Fernando Hoyos Rengifo (Perú)
Walter Baluja García (Cuba)
Claudia Méndez Bello (México)
Olga Lidia Pérez González (Cuba)
Daniela Reyes Gasperini (México)



Programa turístico

Inclui:

Transfer de chegada: desde o aeroporto Internacional 
“José Martí” de Havana/Hotel Palco.

Alojamento no hotel PALCO (4 estrelas) com Pequeno-Almoço.

Transfers diários de ida e volta desde hotel Palco/Universidade de 
Ciências Informáticas, durante os dias em que decorre o evento.

Transfer de saída: desde o hotel Palco/aeroporto Internacional 
“José Martí ” de Havana.

Seguro de Viagem.

Visto de entrada em Cuba.

Preço em EUROS por pessoa

Quarto DUPLO:          485€
Quarto INDIVIDUAL:   545€

Não Inclui: 

Não inclui voos.

Qualquer serviço ou despesa pessoal que não se encontre 
devidamente detalhado, anunciado ou incluído neste itinerário.

Inscrição no evento: CUC 125. (Peso convertível cubano)

Condições e tarifas sujeitas a confirmação conforme 
disponibilidade no momento da Reserva.

Agência de Viagens

Havana: 

PALCO é o hotel sede para todos os congressos e eventos que se realizam no Palácio
de Convenções. Os seus hóspedes poderão desfrutar do conforto dos seus quartos,
facilidades e serviços num ambiente tranquilo e agradável. O Hotel liga em minutos, as
salas de conferências do Palácio através de uma galeria de lojas.
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