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Ata da 15ª reunião diretoria regional eleita da SBEM-SC – Aos dez dias do mês de 1 
maio de dois mil e vinte e um, reuniram-se via Google Meet, das 9h às 12h: Ademir 2 
Damázio, André Vanderlinde, Bazilício Manoel de Andrade Filho, David Antônio da 3 
Costa, Marisol Vieira Melo, Marleide Coan Cardoso, Morgana Scheller, Regina Célia 4 
Grando e Viviane Clotilde da Silva, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (1) 5 
Avaliação do VIII ECEM; (2) RECEM; (3) E-book/livro digital; (4) Curso de 6 
Escrita; (5) Curso de Formação Continuada; (6) Assuntos Gerais. Iniciou-se a 7 
discussão do item de pauta, (1) Avaliação do VIII ECEM: Bazilício apresenta em tela a 8 
avaliação. Houve muitos elogios (pontualidade nas atividades; agilidade no envio de 9 
certificados) e algumas críticas pontuais (submissão no portal da SBEM; dúvidas sobre 10 
onde enviar perguntas - na plataforma ou youtube; atualização da plataforma; dificuldade 11 
em acessar o Certificado; a divulgação poderia ser ampliada), além de sugestões: 12 
atividades online alternar em noites, especialmente para quem trabalha durante o dia; 13 
possibilidade de palestras gravadas; mais temas para Educação Básica; na inscrição 14 
identificar participantes com necessidades especiais) – além de preferência de horários, 15 
no caso de trabalhadores. Morgana sugere criar um banco de dados dos participantes para 16 
divulgações futuras de ações e/ou eventos diretamente para as pessoas, embora neste 17 
evento tenha sido enviado um email via Secretaria de Educação (SED/SC). André 18 
comunica que já salvou no drive esses dados. Em relação ao retorno da avaliação do 19 
evento alguns pontos destacados: (a) Dos 1.100 credenciados no sistema, 305 retornaram 20 
à avaliação; (b) evento foi muito bem avaliado, inclusive sugerido que a próxima edição 21 
seja na forma híbrida (online e virtual); (c) pensar em Mesa Temática para Educação 22 
Infantil; (d) Repensar a plataforma de submissões, tendo em vista que a da SBEM-23 
Nacional, apresentou alguns problemas de sistema; (e) A opção pela plataforma de 24 
Eventos - Even3 foi muito positiva, embora reconhece-se que as plataformas têm 25 
limitações; (f) Intérprete de Libras: sugere-se fazer uma sondagem dos participantes e em 26 
que atividades estarão envolvidos; (g) Oferecer Minicursos, no formato digital, contudo, 27 
não ser tão concentrado. Ainda em relação ao evento, informou-se a previsão da 28 
publicação dos Anais para o fim de maio do corrente ano. Em relação à prestação de 29 
contas, nos próximos dias será feito um relatório pela tesouraria. Regina sugere que seja 30 
feita uma descrição detalhada no formato de um relatório do evento, em anexo dessa ata, 31 
apresentando aspectos e pontos positivos/negativos, além do próprio texto enviado ao 32 
Boletim Informativo da SBEM-Nac. (2) RECEM: David, responsável pelo levantamento 33 
e organização do periódico, apresentou sua pesquisa, baseada em outras revistas e trouxe 34 
questões a serem discutidas pelos presentes: o nome da revista será mantido ou não; 35 
adota-se a Plataforma própria SBEM-Nac como sítio; qual será o fluxo e quantidade de 36 
artigos previstos; deve-se focar no projeto, metas e eixos da revista; quais serão os 37 
critérios para os autores (como ser sócio, p. ex.); pensar em indicações para Comitê 38 
Editorial e avaliadores, inclusive estrangeiros; políticas de edição; periodicidade; tipos de 39 
conteúdo (Artigo – Resenha – Ensaio – Relatos de experiência – Entrevistas, ...); como 40 
será a diagramação/template; submissões (forma e designação); verificar base de dados; 41 
custos (revisão e tradução). Discutiu-se a possibilidade de solicitar aos autores 42 
certificação de revisores, sempre depois do aceite, exceto Relatos de Experiência que 43 
seria contrapartida da SBEM-SC; entre outros aspectos. (3) E-book/livro digital: Marisol 44 
expõe uma proposta inicial, especialmente em relação ao cronograma, com previsão de 45 
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lançamento para meados do 2° semestre de 2022. Marleide se dispõe para discutir 46 
amplamente o Edital e elaborá-lo juntamente com a responsável, para ser apresentado na 47 
próxima reunião. (4) Curso de Escrita: Bazilício atualiza as informações sobre o 48 
convênio entre IFSC e SBEM-Nac. A documentação da parceria está em trâmite, porém 49 
com muita dificuldade de obter a Ata de Posse da Diretoria Nacional, que vem sendo 50 
solicitada, sem sucesso, desde novembro/2020, o que pode comprometer o início do 51 
Curso. Araceli sugere que a Diretoria Regional (DR) escreva um e-mail deste coletivo, 52 
manifestando esses entraves. Desse modo, ela propôs elaborar uma versão inicial, com a 53 
contribuição dos demais, destacando os seguintes aspectos: morosidade no processo; 54 
compromisso assumido com os sócios, cumprimento do plano de trabalho da gestão da 55 
DR, o que implica no reflexo e na adesão de sócios. (5) Curso de Formação 56 
Continuada: Viviane projeta em tela, retorno dos sócios SBEM-SC das temáticas que 57 
lhes interessam, o qual será compilado e anexado à essa ata. Este curso será discutido 58 
com o grupo de trabalho e será apresentado na próxima reunião. (6) Assuntos gerais: 59 
Regina dá um retorno sobre o Estatuto da SBEM-Nac, destacando as demandas da DR-60 
SC. Em relação: aos cargos, as DR devem ser idênticas à organização da SBEM-Nac, 61 
uma vez que são tratadas, juridicamente, como “filiais”, pois devem ser firmadas em atas; 62 
ao Comitê Editorial: não pode existir, já que não existe na DNE, o que provoca alteração 63 
na próxima composição da DR-SC; aos eventos: as Feiras de Matemática, assim como o 64 
Fórum Nacional de Formação Inicial de Professores que Ensinam Matemática (FPMat), 65 
o Encontro Nacional de Educação Matemática (ENEM) e o Seminário Internacional de 66 
Educação Matemática (SIPEM), e os demais eventos entram na resolução de eventos – 67 
Res. 03/20171. Sem nada mais a tratar, a próxima reunião da diretoria regional será ainda 68 
definida, via Google Meet, e eu, Marisol Vieira Melo, lavrei a presente ata que, após lida 69 
e aprovada via e-mail pelos membros da diretoria eleita presentes, será arquivada. 70 

 
1  Cf. http://www.sbembrasil.org.br/files/resolucao3_2017.pdf  


