
O Seminário do LEMAT, em homenagem ao dia internacional
da mulher, traz como sua primeira programação do ano de
2022, o encontro de importantes personagens que atuam nas
ciências e na Educação. São professoras e pesquisadoras que
trazem relatos de suas práticas profissionais e produções
acadêmicas, visando motivar nossas alunas que estão em
processo de escolarização, no ensino superior e na pós-
graduação.

07 de março  - Horário: 18h45

Educadoras pesquisadoras do 
GEPECC/Canaã dos Carajás

Profa. Ms. Leuzilda Rodrigues 
(Vice Coordenadora do GEPECC)

Profa. Esp. Roselma Milani
(Secretária de Educação – Canaã dos Carajás)

Profa. Ms. Simone Oliveira Vieira Peres
(Pesquisadora do grupo GEPECC)

08 de março  - Horário: 18h45

Educadoras pesquisadoras
do IEMCI/UFPA

Profa. Dra. Terezinha Valim Oliver Gonçalves
(Fundadora do IEMCI)

Profa. Dra. Isabel Cristina Rodrigues de Lucena
(Coordenadora do PPGECM/IEMCI)

Profa. Dra. France Frairha martins
(Coordenadora do PPGDOC/IEMCI)

09 de março  - Horário: 18h45

Profa. Dra. Ana Áurea Barreto Maia  
(Coordenadora do Campus de Abaetetuba/UFPA)

Profa. Dra. Suellen Cristina Queiroz Arruda
(Coord. do Curso de Matemática da FACET/CUBT)

Profa. Dra. Cleidilane Sena Costa
(Professora do curso de Física da FACET/CUBT)

Educadoras pesquisadoras do 
Campus de Abaetetuba/UFPA

Certificado com 10h de carga horária

Apresentação

As apresentações serão transmitidas pelo 
canal do LEMAT-GETNOMA, no You Tube

Inscrições gratuitas
https://www.osvaldosb.com/seminário-do-lemat-2022
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