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Ata da 7ª reunião diretoria regional eleita da SBEM-SC – Aos vinte e sete dias do mês 1 
de agosto de dois mil e vinte e um, reuniram-se via Google Meet, das 8h 30min às 11h 2 
30min, Ademir Damázio, André Vanderlinde, Araceli Gonçalves, Bazilício Manoel de 3 
Andrade Filho, David Costa, Marisol Vieira Melo, Morgana Scheller e Regina Célia 4 
Grando e Viviane Clotilde Silva, para deliberar sobre pauta: (1) Edital do e-book; (2) 5 
Encontro dos Grupos de Pesquisa em Educação Matemática-SC; (3) Cursos de 6 
Formação Continuada; (4) RECEM e, (5) Assuntos Gerais. Marleide Coan Cardoso 7 
não pode participar, mas justificou ausência. Bazilício iniciou a reunião falando do item 8 
(1) Edital do e-book: Informou que, como o edital do e-book havia sido compartilhado 9 
com todos para apresentação de sugestões, nesta reunião seriam discutidas apenas 10 
questões pontuais que necessitavam de encaminhamentos finais e passou a palavra para 11 
Marisol. Ela apresentou para o grupo os itens que necessitavam de ajuste, relacionados à: 12 
objetivo; elegibilidade, condições de submissão, critérios de seleção, condição de 13 
publicação, contrapartida e comissão de avaliação. Houve análise e discussão de todos os 14 
itens, chegando-se a um consenso. Ao final Marisol e Marleide ficaram encarregadas de 15 
ajustar a escrita do edital e encaminhar novamente para a todos lerem. Após ampla 16 
discussão o edital foi ajustado e as responsáveis ficaram de adequar a escrita e finalizá-17 
lo. Na sequência Bazilício passou a palavra para Araceli para que ela pudesse falar sobre 18 
o item (2) Encontro dos Grupos de Pesquisa em Educação Matemática-SC. Araceli 19 
informou que na última reunião o grupo responsável havia finalizado a proposta e, com 20 
ajuda do André e da Morgana a apresentação do evento, que denominado I Encontro dos 21 
Grupos de Pesquisa em Educação Matemática de Santa Catarina - I EGRUPEM-SC, foi 22 
organizada na plataforma Even3. Em seguida a página contendo a programação foi 23 
apresentada para que todos a visualizassem. A divulgação será realizada por convite, via 24 
e-mail, para os integrantes dos grupos de pesquisa em Educação Matemática em Santa 25 
Catarina, contudo, será produzido um convite para ser colocado nas redes sociais da 26 
sociedade. Marisol pediu a palavra e informou que ela, o professor Ademir e o professor 27 
Méricles também já haviam realizado uma reunião para conversar sobre a mesa de 28 
abertura do evento. Ela informou que estava em dúvidas se era a pessoa certa para 29 
participar dessa mesa pois não trabalhava em nenhuma pós-graduação e disse que, caso 30 
considerassem pertinente, poderiam escolher outra pessoa. O professor Ademir falou 31 
sobre como eles haviam pensado em fazer a discussão e que achavam que Marisol era a 32 
pessoa indicada para este grupo, que a fala dela é muito importante e que inclusive deveria 33 
ser a primeira. A professora Regina complementou a fala do professor Ademir e disse que 34 
é importante ela falar pois representa o grupo de pesquisadores que não têm vínculo dos 35 
pós-graduação e que a SBEM representa todos. Seguindo a pauta iniciou-se a discussão 36 
sobre o item (3) Cursos de Formação Continuada. Morgana pediu a palavra e informou 37 
que a página do Curso dos Processos de Escrita do Professor que ensina Matemática já 38 
está praticamente pronta, faltando apenas a arte. Ele iniciará em novembro de forma que 39 
haverá dois encontros em 2020 e os seguintes acontecerão em 2021. Bazilício salientou 40 
que o fato de pelo curso ser dividido em dois anos é importante intensificar a divulgação 41 
e cuidar para que a desistência seja mínima, pois essa é uma preocupação do IFSC. 42 
Araceli questionou a respeito da divulgação. Bazilício informou que o IFSC faz um 43 
material de divulgação, porém, ele é padronizado, apenas com as informações básicas. É 44 
importante fazer um trabalho forte de divulgação para grande parte das vagas sejam 45 
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preenchidas com sócios da SBEM da regional de Santa Catarina. Sobre os outros cursos 46 
Viviane informou que irá colocar a proposta em arquivo editável e enviar para os outros 47 
professores olharem e darem sugestões. (4) RECEM. David agradeceu as contribuições 48 
da Morgana e na sequência projetou a plataforma da revista para apresentar a todos como 49 
ela está ficando e esclarecer algumas questões que ainda estão em aberto. Iniciou 50 
apresentando a seção “Sobre a Revista” onde consta um histórico, informando que em 51 
1996 foi publicada uma primeira edição sob o tema Feiras de Matemática, contudo não 52 
houve continuidade. Bazilício sugeriu de se inserir um link para a primeira versão 53 
digitalizada, porém, Araceli questionou visto que ela já está na página da SBEM, 54 
vinculada às Feiras. Morgana informou que nesta revista há uma ficha catalográfica, não 55 
analisando-a ela parece mais como uma publicação das “Feiras” que relacionada à 56 
SBEM-SC. Bazilício informou que isso deve ter acontecido pelo momento em que ela foi 57 
produzida, onde esses cuidados não eram realizados. Essa questão ficou para ser analisada 58 
com mais cuidado. Voltando a análise dessa seção da revista, que também contém seu 59 
objetivo, Regina sugeriu que se inserisse que ela é dirigida também à educação não 60 
formal. Passando para a seção de “Submissões”, David apresentou o item Artigos, que 61 
não houve comentários e, na sequência o item “Relatos de Experiência ou Estratégias 62 
Pedagógicas”. Nesse item David informou que ficou com dúvida no comentário realizado 63 
pela Morgana. Após reler o que havia escrito, Morgana informou que seu comentário se 64 
relaciona ao fato de estar escrito que o primeiro autor deve ter titulação mínima de 65 
doutorado. Ela ficou em dúvida se era isso mesmo, pois isso exclui muitos autores, 66 
inclusive professores da Educação Básica. Bazilício informou que essa questão também 67 
o havia chamado atenção e que concorda com a Morgana nesse aspecto. Após a 68 
contribuição de várias pessoas ficou acordado que nesse item a titulação não será exigida 69 
apenas será colocada uma observação que artigos de graduandos deverá ter um professor 70 
em coautoria. Em relação ao número de página, Regina questionou se não será estipulado 71 
um número mínimo, visto que para ser considerado artigo pela CAPES o texto deve ter 72 
pelo menos seis páginas. Ficou acordado que o artigo deverá ter um mínimo de dez 73 
páginas e o relato de experiência seis páginas no mínimo. Bazilício ainda sugeriu retirar 74 
essas informações desta seção e colocar como diretrizes para autores. Para finalizar 75 
discutiu-se o nome desse item fica “Relatos de Experiência ou Estratégias Pedagógicas”. 76 
Regina questionou sobre o que se entende sobre Estratégias Pedagógicas. Segundo ela, 77 
relato envolve prática desenvolvida com reflexão enquanto estratégia pode ser uma 78 
proposta que não necessariamente foi aplicada. Após algumas reflexões sobre o assunto 79 
optou-se por deixar como título apenas “Relatos de Experiência”. David informou que irá 80 
fazer os ajustes sugeridos nesta reunião e depois disponibilizará novamente para uma 81 
última análise. Bazilício disse que ainda havia dois meses para finalizar visto que a revista 82 
seria lançada no encontro dos grupos de pesquisa em novembro. Até lá as propostas do 83 
e-book e da revista devem estar prontas, o André deve inserir na página da SBEM-SC um 84 
direcionamento para a plataforma do e-book e da revista e deve-se fazer uma chamada 85 
para inserir nas redes sociais. (5) Assuntos Gerais: Estatuto da SBEM-Nacional: No 86 
período de trinta de agosto a dezessete de setembro estará aberta a votação do estatuto. 87 
Assim que recebermos o link ele deverá ser enviado para todos os sócios pois eles devem 88 
participar. A assembleia com que terá como pauta única a aprovação e homologação do 89 
estatuto deverá ocorrer entre vinte e trinta de setembro de dois mil e vinte e um. A data 90 
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ainda não está confirmada, mas será nesse período e provavelmente será via Youtube. 91 
ENEM-2022: Devem ser indicados três nomes por regional, enviando o e-mail, link do 92 
currículo lattes e área pretendida de atuação, para compor a comissão científica do evento. 93 
Isso não significa que os todos serão aceitos, será realizada uma seleção a posteriori, para 94 
que todas as regiões e todas as áreas sejam contempladas. A Morgana sugeriu que seja 95 
feita uma consulta aos sócios sobre intenção de compor essa comissão e dependendo do 96 
número de candidatos se faz um sorteio. A Regina salientou que há uma condição, é 97 
necessário participar de uma reunião por mês. A Morgana reforçou que é necessário ter 98 
tempo para participar das reuniões e para fazer o trabalho. Levantou-se a questão da 99 
titulação do candidato e Bazilício informou que no documento não há nenhuma 100 
informação sobre isso, mas irá consultar. André pediu a palavra para comentar que para 101 
o XIII ENEM, realizado em 2019, foi solicitado o nome de uma pessoa para compor a 102 
comissão científica e, como a SBEM-SC estava iniciando seus trabalhos, com 103 
pouquíssimos sócios achou-se que o caminho mais adequado era convidar alguém que 104 
estava envolvida com a sociedade e o nome levantado foi da Morgana. Hoje, como a 105 
sociedade já está estruturada, com um número considerável de sócios, a consulta é o 106 
melhor caminho. Bazilício completou afirmando que hoje nós entendemos o processo 107 
como um todo, em 2017, estávamos conhecendo o processo. Regina pediu a palavra e 108 
informou que no grupo de trabalho em que ela participa o coordenador solicitou que aos 109 
integrantes que se criasse critérios de escolha do representante na comissão científica. 110 
Fórum Nacional de Formação Inicial de Professores que Ensinam Matemática (FPMat): 111 
foi transferido para o mês de novembro, mas não possui data definida. SELEM: iniciará 112 
no dia oito de setembro. Araceli comunicou que haverá uma mesa redonda sobre a Escrita 113 
do Professor que ensina Matemática, na qual se falará sobre o curso. Sem nada mais a 114 
tratar, eu, Viviane Clotilde da Silva, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada via e-115 
mail pelos membros da diretoria eleita presentes, será arquivada. 116 


