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Ata da 12ª reunião diretoria regional eleita da SBEM-SC – Aos dezoito dias do mês 1 
de dezembro de dois mil e vinte, reuniram-se via Google Meet, das 9h às 11h: Ademir 2 
Damázio, André Vanderlinde, Araceli Gonçalves, Bazilício Manoel de Andrade Filho, 3 
David Antônio da Costa, Marisol Vieira Melo, Marleide Coan Cardoso, Morgana 4 
Scheller, Regina Célia Grando e Viviane Clotilde da Silva, para deliberar sobre a seguinte 5 
ordem do dia: (1) VIII ECEM; (2) Ações SBEM-SC 2021; (3) Assuntos Gerais. Após 6 
a verificação de que todos estavam presentes, iniciou-se as discussões do item um da 7 
pauta, (1) VIII ECEM: A partir da última reunião retomou-se a discussão para inserção 8 
das comunicações orais no cronograma do evento, com apresentações síncronas. Para que 9 
isso seja possível a professora Regina assumiu a coordenação desta equipe técnica e o 10 
gerenciamento das comunicações e o Bazilício a assessorará com as informações das 11 
inscrições. O André sistematizará, em conjunto com a Araceli, as mesas temáticas, o 12 
debate temático e as conferências de abertura e encerramento. Em relação as inscrições, 13 
André informou que até o momento há doze estudantes e onze professores inscritos. Na 14 
sequência a palavra foi passada para Araceli dar ciência aos participantes da reunião de 15 
como estão os encaminhamentos das mesas temáticas. Segundo ela, de todas as mesas 16 
temáticas apenas uma ainda não conseguiu retornar em relação à sistematização com os 17 
professores integrantes. Aproveitou a oportunidade e apresentou as divulgações que estão 18 
sendo produzidas para as redes sociais da SBEM regional, que são: um cartaz com 19 
informações principais e um folder com mais detalhes do evento e, duas postagens para 20 
o final de ano, um cartão de Natal e outro de Ano Novo. Finalizando apresentou a 21 
organização do cronograma de divulgação do ECEM para o próximo ano. Após a 22 
apresentação Bazilício colocou em votação a prorrogação ou não do prazo para submissão 23 
dos trabalhos. Todos concordaram com esta prorrogação, de trinta e um de janeiro, sendo 24 
que a data limite ficou transferida para o dia vinte e oito de fevereiro de dois mil e vinte 25 
e um. A Regina sugeriu unir a campanha de associação à SBEM junto com a postagem 26 
de prorrogação da data para submissão de trabalhos para o evento. Também foi votado 27 
como serão incluídas as comunicações orais na programação. Inicialmente elas seriam 28 
inseridas no período matutino de sexta-feira, porém como é possível realizar mudanças, 29 
este item foi inserido na pauta. Após algumas discussões optou-se por realizar as 30 
comunicações na quinta-feira, vinte e dois de abril de dois mil e vinte e um, sendo que a 31 
programação deste dia ficou da seguinte forma: no período matutino inicia-se com 32 
comunicações orais e depois realiza-se mesas temáticas; no período vespertino inicia-se 33 
com mesas temáticas, seguidas de comunicações orais, finalizando, à noite, com um 34 
debate temático. Para finalizar o assunto, ficou deliberado que as apresentações das 35 
comunicações orais serão realizadas de modo síncrono e, na próxima reunião da diretoria, 36 
será decidido qual plataforma será utilizada para as comunicações orais. Iniciando o 37 
segundo item da pauta, (2) Ações SBEM-SC 2021: Bazilício propôs montar uma 38 
proposta para a retomada da Revista de Educação Matemática, sob responsabilidade da 39 
diretoria, para ser apresentada na reunião a ser realizada após o ECEM, em maio do 40 
próximo ano, para que o lançamento da edição prevista para o segundo semestre de dois 41 
mil e vinte e um. Esta proposta engloba definir o foco, o escopo, a periodicidade e montar 42 
a estrutura da revista. David se ofereceu para coordenar este trabalho junto a comissão 43 
científica. Em relação aos canais de divulgação da SBEM-SC, todos estão sendo 44 
desenvolvidos sem problemas. Sobre as formações programadas, segundo Bazilício ainda 45 
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estão faltando alguns documentos da SBEM Nacional para firmar o convênio de 46 
realização junto ao IFSC. A Marleide já encaminhou para os encarregados dos demais 47 
cursos de formação continuada, de dois mil e vinte e um e de dois mil e vinte e dois as 48 
normas de como deve ser montado o PPC para ser submetido ao IFSC. Isto é importante 49 
para que o grupo de trabalho comece a preenchê-lo definindo, principalmente, os 50 
objetivos, a estrutura e cronograma das formações. Em relação a formação de dois mil e 51 
vinte e um, Curso de Formação Continuada “Processos de Escrita do Professor que Ensina 52 
Matemática”, sob coordenação de Morgana e Marisol será uma reedição daquele 53 
desenvolvido em dois mil e dezenove e será gratuita para sócios da SBEM regional. A 54 
primeira chamada será oferecida para os integrantes da SBEM-SC e, caso as vagas não 55 
sejam preenchidas serão desenvolvidos critérios para aceitação de outros participantes. A 56 
formação de dois mil e vinte e dois, oferecerá cursos de 60 horas cada módulo, sendo 57 
necessário desenvolver PPC. Regina sugeriu fazer uma consulta aos sócios da SBEM 58 
sobre as suas demandas. Morgana informou que já havia sido realizada uma consulta e 59 
um tema que foi levantado foi “Laboratório de Matemática” nas escolas de educação 60 
básica. Este será um tema que será levado em consideração e ficou decidido que será 61 
realizada ainda este ano uma nova consulta aos sócios para levantar outras demandas. 62 
Viviane ficou encarregada de coordenar os trabalhos. Resolvido estes assuntos passou-se 63 
para o último item, (3) Assuntos Gerais: Araceli iniciou informando que o professor 64 
Júlio Faria Corrêa, da UFSC/Blumenau, encarregado de escrever o prólogo do livro recém 65 
lançado da SBEM-SC ainda não havia enviado o referido texto, mas assim que ele 66 
finalizasse, seria encaminhado aos membros da diretoria para lerem. Bazilício tomou a 67 
palavra e informou que em contato com outros diretores das Regionais da SBEM ficou 68 
sabendo que o Fórum Nacional das Licenciaturas dos Professores que Ensinam 69 
Matemática, que será realizado no período de treze a dezessete de setembro de dois mil e 70 
vinte um, na Universidade Federal do Rio de Janeiro de forma virtual, havia mudado de 71 
tema. Segundo ele a temática passou a ser “Reforma das Licenciatura que formam 72 
professores que ensinam Matemática no contexto político brasileiro e as consequências 73 
da Pandemia Covid-19”. A ideia é que cada regional atualizasse as discussões com esta 74 
nova temática, porém, aquelas que já haviam realizados seus fóruns regionais não tinham 75 
necessidade de realizar um novo fórum, as discussões poderiam ser apenas com a equipe 76 
organizadora. A esta informação Bazilício respondeu, em nome dos representantes das 77 
SBEM-SC que acreditava que esta dinâmica ia na contramão à essência do Fórum, cujo 78 
princípio as ideias são discutidas nas regionais, com os sócios, e as decisões coletivas são 79 
levadas para nacional. Finalizando, solicitou que se refletisse melhor sobre esta mudança. 80 
A Regina sugeriu que não fosse modificada a temática visto que não há tempo hábil para 81 
as regionais retomarem as discussões, mas fosse criada uma mesa de discussão sobre o 82 
tema da Pandemia. Araceli afirmou que se a temática mudar irá comprometer a 83 
participação de Santa Catarina no Fórum visto que as discussões realizadas no fórum 84 
regional deste estado, em setembro de dois mil e dezenove, não convergem com a 85 
temática que ora está sendo alterada. Bazilício informou que irá entrar em contato 86 
novamente com os representantes da SBEM nacional para discutir este assunto. Regina e 87 
Marisol, que fazem parte do Grupo de Trabalho (GT-07) – Formação de Professores que 88 
Ensinam Matemática da SBEM Nacional, afirmam não haver, até então, discussão no 89 
próprio GT sobre essa alteração. Desse modo, se prontificaram em enviar um email aos 90 
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coordenadores do GT-07, na pessoa do prof. Jonei Barbosa (UFBA) para discutir sobre 91 
esta modificação. Sem nada mais a tratar, a próxima reunião da diretoria regional ficou 92 
definida para 12/02/2021, via Google Meet, as 9h, e eu, Viviane Clotilde da Silva, lavrei 93 
a presente ata que, após lida e aprovada via e-mail pelos membros da diretoria eleita 94 
presentes, será arquivada. 95 


