Ata 03/2018 – 3a reunião da diretoria regional da SBEM/SC – Aos três dias do mês
de julho de dois mil e dezoito, reuniram-se na sala 405 do bloco II da UNIVALI, em
Biguaçu-SC, das 9h00min às 16h00min, Ademir Damazio, André Vanderlinde da Silva,
Araceli Gonçalves, Bazilicio Manoel de Andrade Filho, Carla Perez Souza, Cintia Rosa
da Silva de Oliveira, Débora Regina Wagner e Morgana Scheller (via Skype), para
deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1) Aprovação do regimento interno da
SBEM/SC; 2) Site e redes sociais da SBEM/SC; 3) Curso SBEM/SC; 4)
Organização do fórum estadual das licenciaturas; 5) Aprovação de um membro da
regional para participar da comissão científica do XIII ENEM; 6) Publicação de ebook; 7) Assuntos gerais. Iniciando os trabalhos com o item “1” Aprovação do
regimento interno da SBEM/SC: Araceli apresentou a versão do regimento que foi
elaborado por ela, em parceria com os demais membros da diretoria. Após leitura e
aprovação pelos presentes, foi deliberado que o regimento será encaminhado via e-mail
à todos os sócios da SBEM/SC para apreciação e sugestões e posteriormente para
aprovação. As sugestões poderão ser encaminhadas pelos sócios até o dia quinze de
julho de dois mil e dezoito. Os membros da diretoria irão avaliar as sugestões do dia
dezesseis ao dia vinte de julho de dois mil e dezoito. Para aprovação da versão final,
André irá elaborar um formulário utilizando a ferramenta google formulários com as
seguintes opções: aprovado, não aprovado. André encaminhará até o dia vinte e três de
julho de dois mil e dezoito um e-mail convocando a votação em primeira chamada e dia
trinta de julho em segunda chamada. O prazo para votação será encerrado dia cinco de
agosto de dois mil de dezoito. “2” Site e redes sociais da SBEM/SC: André apresentou
o layout do site da SBEM/SC. Na sequência André apresentou sugestões de logo para
SBEM/SC. Foi aprovado o layout do site e o banner que será utilizado no site e na
confecção de materiais de divulgação. Em relação as redes sociais, estas ainda estão em
fase de criação. Em relação ao custo de manutenção do site, André informou que haverá
um custo de hospedagem mensal de dez reais. André irá custear este valor pelos dois
primeiros anos e Araceli no terceiro ano. “3” Curso SBEM/SC: Araceli destacou a
importância de a SBEM/SC oferecer um curso no segundo semestre de dois mil de
dezoito direcionado aos sócios da SEBM/SC. Araceli propôs oferecer um curso sobre
Feiras de Matemática, replicando o curso oferecido pela SBEM nacional, com algumas
adaptações. Carla e Araceli irão estruturar o curso e submeter para aprovação do grupo.
Dando continuidade, Morgana Scheller propôs um curso voltado para a escrita de
relatos de experiência e artigos oriundos de pesquisa, desde a concepção do projeto até a
elaboração do texto final. Este segundo curso será oferecido em dois mil e dezenove.
Morgana irá estruturar o curso e apresentar na próxima reunião da diretoria para
deliberação. Para este curso foi sugerido parcerias com outras instituições do estado.
Ademir sugeriu nomes como Fábio José Rauen/Unisul e Josélia Euzébio da Rosa/Unisul
para ministrar parte do curso. Débora propôs também a organização de uma formação
voltada a Educação Matemática. Deliberou-se que estes cursos serão oferecidos
exclusivamente e gratuitamente a sócios da SBEM/SC. “4” Organização do fórum
catarinense das licenciaturas e VIII encontro catarinense das licenciaturas: Regina
Célio Grando participou deste item da pauta via Skype explicando inicialmente as
características do fórum catarinense de licenciaturas. Regina propôs que o fórum seja
realizado no segundo semestre de dois mil e dezenove, já que o fórum nacional está
previsto para dois mil e vinte. Regina propôs que sejam convidados para o fórum
instituições catarinenses que ofertam licenciatura em matemática, pedagogia e/ou
educação do campo. Regina sugeriu a criação de grupos de discussão durante o fórum
envolvendo diferentes temáticas concernente a formação do professor que ensina
matemática. Regina destacou que esse fórum precisa elaborar um documento síntese das

discussões realizadas. Em relação ao VIII encontro catarinense Regina destacou que
seja viabilizado parcerias para sua realização e que ele seja realizado numa região que
tenha cursos de licenciaturas. Em relação as atividades da SBEM/SC, Regina propôs a
realização de pequenos eventos de formação ao longo do triênio 2017-2020,
contemplando diferentes regiões. Dando continuidade a este item da pauta, Morgana
sugeriu que o Fórum seja organizado em maio no município de Blumenau/SC. André e
Cintia ficaram responsáveis de estruturar o fórum, levantando temáticas de discussão.
Débora ficou responsável de apresentar a listagem de instituições que oferecem
licenciatura no estado. Estas informações devem ser apresentadas até a próxima reunião
da diretoria. “5” Aprovação de um membro da regional para participar da
comissão científica do XIII ENEM: Foi deliberado que Morgana será indicada para
compor a comissão científica do XIII ENEM. “6” Publicação de e-book: Araceli
apresentou a solicitação da comissão permanente das Feiras de Matemática de publicar
um e-book sobre as feiras. A diretoria deliberou que será mais viável publicar um ebook que contemple o histórico da educação matemática no estado de Santa Catarina.
Ademir ficou responsável de apresentar possíveis autores e temáticas que serão
contempladas nesta publicação. “7” Assuntos gerais: Foi deliberado que cada membro
terá direito a uma diária por ano para participação nas reuniões da diretoria. Araceli
apresentou a solicitação de apoio financeiro para a XXXIV Feira Catarinense de
Matemática. A diretoria deliberou que neste momento não há recurso financeiro
disponível para esta finalidade. André solicitou que a SBEM nacional conceda um
tempo adicional para as deliberações da SBEM/SC, considerando que ela se encontrava
desativada há alguns anos. Foi agendada a próxima reunião da diretoria catarinense para
o dia dezoito de agosto de dois mil e dezoito, das 9h às 17h, nas dependências da UFSC,
em Blumenau/SC. Sem mais para o momento eu, Bazilicio Manoel de Andrade Filho,
lavrei a presente ata que, após lida, aprovada e assinada será arquivada nas
dependências do IFC/Camboriú.

