
GRUPO FEM – Fenomenologia em Educação Matemática 

PAUTA DA TERCEIRA REUNIÃO DO GRUPO FEM (Julho de 2013)  

Projeto: 

O Ciberespaço: a sua realidade e possibilidades que abre ao mundo da 

Educação  

 

Pauta: 

Começamos dia 15-7-2033 às 14 horas 

Dia 16: das 9 às 18, com intervalo para almoço. 

Dia 17: das 9 às 18, com intervalo para almoço. 

 

1. Dia 15-7-2013  

 Das 14 às 14.30 – escolha de quem vai fazer a ata. 

 Das 14 às 18 horas: discussão do apresentado pelo Orlando no 

http://youtu.be/p3VIFOClDUw e dos textos da Maria de Fátima e da 

Verilda Kluth. Notem que TODOS deverão ler TODOS os textos, 

pois o objetivo é a discussão.  

 

2. Dia 16-7-2013 das 9 às 18, com intervalo para almoço. 

 

Discussão dos textos de Maria Bicudo e Maurício Rosa; Maria 

Bicudo e Tania Baier; Maria Q. e Nélia Barros; Luciane Mocroscky, 

Fabiane Mondini e Ana Paula Purcina; Adlai Detoni e Tais Barbariz;  

Bruna Lammoglia; Flávio Coelho; Rosemeire Batistela; Rosa 

Monteiro das 9 às 13 horas.  

 

 Das 15 às 18 discussão dos temas : 

 

a. O uso do hífen na escrita do humano-computador na perspectiva 

fenomenológica. Entendendo que o virtual é parte do mundo-vida, 

buscar o sentido que isso traz para a compreensão da própria EaD. 

http://youtu.be/p3VIFOClDUw


b. Modos pelos quais o internauta imagina o outro e produz/constitui 

conhecimento; 

c. Modos pelos quais o corpo-próprio junto ao computador se expressa, 

expondo afetividades, interesse, dúvidas, compreensões e se revela 

como o que se mostra, possibilitando que o externo o veja e contate. 

Como ficam as sensações táteis e visuais primordialmente 

importantes na constituição de compreensões primeiras e de 

percepções, ao estar com o computador? 

d. Outras questões que considerem pertinentes, mas que já devem ser 

colocadas aqui. 

 

 

3. Dia 17-7-2013  

 

 Das 9 às 11: continuação da discussão já iniciada. 

 Das 11 às 12: leitura da ata. 

 

 Das 14 às 17 discussão sobre o próximo projeto, seu tema, 

pessoas que querem participar indicando o que se propõem a 

fazer. 

 

 Das 17 às 18: discussão sobre o relatório dessa reunião e do 

relatório do projeto que está terminando e que deverá ser 

entregue até 30 de outubro.  

 

 


