Hamburgo 2016
13o Congresso Internacional de Educação Matemática
24 a 31 de Julho de 2016 em Hamburgo / Alemanha

Bem-vindos ao ICME 13
A Sociedade de Didática da Matemática (Gesellschaft für Mathematik der Didaktik – GDM) tem o prazer de sediar o
ICME-13 em 2016, na Alemanha. A conferência - que é realizada sob os auspícios da Comissão Internacional de Instrução
Matemática (International Commission on Mathematical Instruction - ICMI) - terá lugar na Universidade de Hamburgo
desde o Domingo, 24 de julho até o Domingo, 31 de julho de 2016. Hamburgo é um porto cosmopolita animado localizado
no norte da Alemanha e, com 1.8 milhões de habitantes, sua segunda maior cidade. À beira-mar desta cidade fascinante
oferece um cenário perfeito para um congresso desafiador.
O ICME-3 teve lugar na Alemanha, em 1976, na cidade de Karlsruhe, e estamos orgulhosos de receber novamente
educadores matemáticos de todo o mundo. Os participantes do congresso poderão vivenciar as características particulares
da tradição alemã em didática da matemática, que se remonta a Felix Klein, o primeiro presidente do ICMI e está intimamente
ligada às tradições europeias da didática da matemática. Dando continuidade a essa tradição de pesquisa poderão participar
discutindo sobre argumentação e provas, ensino e aprendizagem de aplicações e modelagem, formação de professores,
relação entre teoria e prática, a importância da visualização e dos modelos matemáticos e muitos outros tópicos.
O congresso terá lugar na Universidade de Hamburgo e no Centro de Congressos de Hamburgo, um centro de
convenções internacional localizado em frente à universidade. Esses lugares estão bem ligados à cidade e arredores
através de transporte público.
Hamburgo é facilmente acessível por via aérea, já que seu aeroporto é um dos mais avançados em tecnologia na Europa.
Trens de alta velocidade chegam, desde muitas cidades, na estação de Dammtor diretamente no local da conferência.
Convidamos aos educadores matemáticos de todo o mundo para virem a Hamburgo, participar do ICME-13 e viver uma
experiência rica para todos. A língua oficial do congresso é o inglês.
Cronograma para Envio de Artigos e Pôsteres
1º de Outubro 2015
Envio de artigos
Envio de pôsteres para quem deseja solicitar apoio financeiro ao fundo
de solidariedade
10 – 20 de Dezembro 2015
Comunicação de resultados da avaliação de artigos ou pôsteres
22 de Dezembro 2015
Solicitação de apoio financeiro ao fundo de solidariedade para
pesquisadores de países com menos recursos
12 de Janeiro 2016
Comunicação de resultados das solicitações ao fundo de solidariedade
31 de Janeiro 2016
Envio de pôsteres (para quem não solicita apoio financeiro)
22 de Fevereiro 2016
Comunicação de resultados da avaliação de pôsteres
Cronograma de Inscrição
1 de Janeiro – 31 de Março 2016 Valor da inscrição: 390 €
1 de Abril – 31 de Maio 2016
Valor da inscrição: 430 €
Desde 1 de Junho de 2016
Valor da inscrição: 450 €
Para maior informação visitar a página web: www.icme13.org
Ou escreva em inglês para: contact@icme13.org
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