
Ata 09/2020 – 8a reunião da diretoria regional da SBEM/SC – Aos décimo quino 

dias do mês de setembro de dois mil e vinte, reuniram-se via Google Meet, das 

14h00min às 15h55min, Ademir Damázio, Araceli Gonçalves, Bazilício Manoel de 

Andrade Filho, Cintia Rosa da Silva, Débora Regina Wagner e Morgana Scheller, para 

deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1) Boletim informativo; 2) Prestação de 

contas triênio 2017-2020; 3) Assembleia geral e lançamento do E-book / 

encerramento da gestão; 4) Organização do VIII ECEM; e 5) Assuntos gerais. 

Iniciando os trabalhos com o item “1” Boletim informativo: Bazilício e Débora 

apresentaram a versão final do Boletim Informativo da SBEM-SC, diretoria 2017-2020, 

que foi aprovado por unanimidade. Araceli ficou responsável de publicar nas redes 

sociais da SBEM-SC e Bazilício de encaminhar via e-mail aos associados e de solicitar 

ao André a publicação no site oficial da SBEM-SC. Dando continuidade, passamos para 

o item “2” Prestação de contas- final de gestão: Araceli destacou a necessidade de 

realizarmos a prestação de contas das atividades desenvolvidas ao longo do triênio 

(parcialmente cumprida com a publicação do Boletim Informativo). Informou que 

André irá organizar a prestação de contas, relativa ao uso do caixa da SBEM-SC, até a 

primeira semana de outubro de dois mil e vinte. Dando sequência, passamos ao item 

“3” Assembleia geral e lançamento do E-book / encerramento da gestão: Foi 

agendada para o dia quatro de novembro de dois mil e vinte, às dezoito e trinta horas, o 

lançamento do E-book “Educação Matemática em Santa Catarina: contextos e relatos”, 

seguido da Assembleia Geral, que terá a seguinte: prestação de contas do triênio 2017-

2020. Para o lançamento do E-book, Ademir conduzira um bate-papo com dois autores 

do E-book. Araceli ficou responsável por organizar o pré-lançamento do E-book nas 

redes sociais da SBEM-SC e de encaminhar o convite aos sócios e aos autores o convite 

para o lançamento. Dando continuidade, passamos ao item “4” Organização do VIII 

ECEM: Araceli reforçou a necessidade de trabalharmos na divulgação do ECEM por 

diferentes canais. Araceli ficou responsável por formalizar o convite para os próximos 

podcasts “Rumo ao ECEM”. Ainda em 2020 serão organizadas outras três edições, com 

as seguintes propostas: 1) com Marcelo Bairral; 2) Viviane Clotilde da Silva e Janaína 

Possamai; 3) Carla Peres, Marisol e/ou Regina Munhoz. Bazilício apresentou um 

relatório das submissões até a presente data. Em termos de organização local, foi 

levantada a possibilidade de migrarmos o VIII ECEM para a modalidade não presencial. 

Bazilício destacou que reduzira os custos, e que poderia ser contratado uma plataforma 

que atendesse a necessidade do evento. Foi também reforçado a necessidade de uma 

reunião com a gestão eleita para o triênio 2020/2023 para dar sequência a organização 

do VIII ECEM. Não houve assuntos gerais. Sem mais para o momento eu, Bazilício 

Manoel de Andrade Filho, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada via e-mail 

pelos membros da diretoria presentes, será arquivada nas dependências do 

IFC/Camboriú e publicada no site oficial da SBEM-SC.   


