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Ata da 3ª reunião de 2022 da diretoria regional eleita da SBEM-SC – Aos treze dias 1 
do mês de maio de dois mil e vinte e dois, reuniram-se via Google Meet, das 8 horas e  2 
30 minutos às 10 horas e 15 minutos, Ademir Damázio, Araceli Gonçalves, André 3 
Vanderlinde, Araceli Gonçalves, Bazilício Manoel de Andrade Filho, David Costa, 4 
Marisol Vieira Melo, Marleide Coan Cardoso, Morgana Scheller, Regina Célia Grando e 5 
Viviane Clotilde Silva. A reunião teve único ponto de pauta: Cursos de Formação 6 
Continuada. Inicialmente foi retomado sobre o Curso de Processos de Escrita do 7 
Professor que ensina Matemática, que ainda está ocorrendo, de 70 inscritos, apenas 25 8 
continuam participando. André coloca a para discussão a potencialidade das produções 9 
do referido curso, para publicação na RECEM ou outro periódico. No entanto, o requisito 10 
é que tenha, ao menos, um doutor nas produções para submissão em algum periódico, 11 
considerando os critérios de avaliação (Qualis). Diante disso, definiu-se que, havendo 12 
uma produção de qualidade, seja indicado ao(s) autor(es) um doutor, estudioso da referida 13 
temática, para dialogarem entre si. Em seguida, a Viviane apresentou a proposta do Curso 14 
Tendências e Metodologias em Educação Matemática, com os respectivos módulos, 15 
carga horária e convidados. Algumas sugestões foram trazidas pelos membros da 16 
Diretoria Regional, como: tempo de duração do curso; cronograma e planejamento dos 17 
módulos, envolvimento dos participantes; convidar professores, sócios da SBEM-SC para 18 
colaborarem na elaboração dos Módulos. Em relação ao cronograma e período de 19 
realização do Curso, Bazilício sugere que, devido ao atraso nos trâmites do IFSC, propõe 20 
que o Curso seja oferecido no primeiro semestre de 2023, de modo que até a sua 21 
finalização proporcione aos inscritos a participarem do próximo ECEM, com a posse da 22 
nova Diretoria. O curso está organizado em oito módulos, distribuídos ao longo de 23 
março/2023 a setembro/2023, com cargas horárias de 10 horas ou 15 horas, desenvolvidos 24 
em três ou quatro semanas respectivamente. O início do curso está previsto para 25 
06/03/2023. Além disso, há no mínimo dois professores responsáveis por cada módulo, 26 
alguns ainda a confirmar. Diante desse contexto, definiu-se que, os responsáveis por cada 27 
módulo possam fazer um convite a professores externos, para compor o módulo, desde 28 
que sejam sócios da SBEM-SC. Ainda há sugestões de verificar a possibilidade de 29 
convidar alguns professores que participaram do Encontro de Grupos de Pesquisa em 30 
Educação Matemática (EGRUPEM-SC), inclusive, vislumbrando potencialidades para 31 
continuidade do trabalho da Diretoria Regional. Desse modo, foi dado o prazo de até 32 
03/06/2023 para os organizadores de cada módulo, indicarem à Viviane, outros potenciais 33 
colaboradores para a execução do módulo. Após, Viviane enviará uma carta-convite, a 34 
todos os responsáveis, e, a partir da sugestão da Morgana, realizar uma reunião virtual 35 
após 07/06/2023, data a definir, com os mesmos, para delineamento do curso. Ainda, 36 
ficou definido o prazo de envio dos materiais dos módulos ao NEaD/IFSC até 11/12/2022, 37 
a fim de que a bolsista consiga organizar e disponibilizar na Plataforma do Moodle a 38 
estrutura do Curso. Por fim, a Regina sugere uma aula inaugural do Curso, trazendo a 39 
indicação do professor Sergio Lorenzato. Assim, sem nada mais a tratar, eu, Marisol 40 
Vieira Melo, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada via e-mail pelos membros da 41 
diretoria eleita presentes, será arquivada. 42 


