
Ata 03/2019 – 3a  reunião da diretoria regional da SBEM/SC – Aos vinte e oito dias 

do mês de junho de dois mil e dezenove, reuniram-se via Skype, das 13h30min às 

14h40min, Ademir Damazio, André Vanderlinde da Silva, Araceli Gonçalves, Bazilicio 

Manoel de Andrade Filho, Débora Regina Wagner e Morgana Scheller,  para deliberar 

sobre a seguinte ordem do dia: 1) Organização do Fórum Catarinense de 

Licenciaturas de professores que Ensinam Matemática. 2) Assuntos gerais. 

Iniciando os trabalhos com o item “1” Organização do Fórum Catarinense de 

Licenciaturas de professores que Ensinam Matemática: André informou que ele e 

Cintia Rosa da Silva dividiram as atribuições concernente a comissão local 

organizadora: André ficará responsável pelas inscrições, certificação e material de 

divulgação e está trabalhando na plataforma de inscrição e submissão de trabalhos. 

Cintia por questões financeiras.  Em relação as normas para submissão de trabalhos 

deliberou-se: até quatro autores (co-autores) por trabalho; serão aceitos no máximo dois 

trabalhos por participante, seja como autor ou co-autor; para submeter o trabalho é 

necessário que no mínimo um dos autores tenha feito a inscrição e o pagamento da taxa 

(ou seja associado da SBEM/SC); os trabalhos aprovados deverão ser apresentados no 

Fórum, sendo que não serão publicados nos Anais trabalhos em que ao menos um dos 

autores não tenha estado presente no evento; somente serão aceitos os trabalhos que 

estiverem de acordo com as normas detalhadas nos Templates e que se enquadrem em 

um dos eixos propostos; todos os trabalhos serão avaliados por uma Comissão de 

Pareceristas, a qual utilizará critérios específicos para analisar os trabalhos submetidos; 

será emitido certificado aos inscritos que participarem de, no mínimo, 75% das 

atividades; Ademir e Bazilicio deverão organizar um texto com as normas para 

submissão de trabalhos. Ademir ficou responsável por convidar avaliadores ad hoc para 

avaliação dos trabalhos submetidos. Na sequência definiu-se o cronograma do Fórum: 

inscrição no evento e submissão de trabalhos: de vinte e dois de julho a vinte e dois de 

agosto (22/07 a 22/08); divulgação dos trabalhos aceitos para apresentação e 

publicação: até dia um de setembro (até 01/09). Dando continuidade, Débora informou 

que está verificando apoiadores/patrocinadores para o oferecimento de lanches durante 

os dois dias do evento. Araceli sugeriu entrar em contato com instituições de ensino 

para solicitar apoio nesse item somente após esgotadas todas as possibilidades na 

iniciativa privada. Deliberou-se como data limite para organização deste item o dia 

cinco de agosto (05/08). Na sequência Bazilicio a Araceli relataram as etapas da 

divulgação do evento junto as instituições de ensino. Dando continuidade, Débora 

solicitou sugestões de nomes para compor o grupo de discussão cinco, já que uma das 

convidas não poderá mais participar. Morgana se comprometeu a verificar nomes junto 

ao IFC. “2” Assuntos gerais: Morgana relatou o andamento das atividades do curso 

“Os processos de escrita do professor que ensina matemática”. Foi agendada a próxima 

reunião da diretoria catarinense para o dia dez de junho de dois mil e nove, as 

13h30min, via Skype, tendo como pauta “Plataforma de inscrição e submissão de 

trabalhos”. 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.   

 

 

 


