
Ata 01/2020 – 1a  reunião da diretoria regional da SBEM/SC – Aos nove dias do 

mês de março de dois mil e vinte, reuniram-se via Skype, das 8h30min às 10h10min, 

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) Prestação de contas do I Fórum catarinense das licenciaturas que formam 

professores que ensinam matemática; 2) Projeto de fomento do VIII ECEM para 

FAPESC; 3) Divulgação do VIII ECEM nas IES e escolas; 4) Trâmite para 

convocação da eleição da nova diretoria regional; 5) E-book; 6) Assuntos gerais. 

Iniciando os trabalhos com o item “1” Prestação de contas do I Fórum catarinense 

das licenciaturas que formam professores que ensinam matemática: André 

informou que finalizará a prestação de contas nos próximos dias. Em relação aos 

recursos oriundos da FAPESC, relativo às diárias de um dos convidados ausentes, foi 

deliberado que será transferido para ressarcimento. Foi deliberado que esse recurso será 

retirado do caixa da SBEM/SC. Araceli ficou responsável de apresentar a justificativa à 

tesouraria da diretoria nacional da SBEM. Dando continuidade, passamos para o item 

“2” Projeto de fomento do VIII ECEM para FAPESC”: Débora relatou as 

especificidades do edital e o andamento do projeto. Informou que a instituição 

proponente será o Instituto Federal Catarinense, que sediará o ECEM. Araceli e Débora 

estão trabalhando em conjunto na elaboração do projeto e nos trâmites de submissão na 

plataforma da FAPESC. O projeto será submetido em nome de Morgana, coordenadora 

geral do ECEM. Araceli informou que encaminhou carta convite para participantes das 

diferentes atividades e que até o presente momento recebeu vinte e cinco respostas 

positivas. Informou ainda que já solicitou carta de anuência da reitoria do Instituo 

Federal Catarinense. Por fim, Araceli informou que o vídeo de apresentação no ECEM, 

requisito do edital FAPESC, será gravado nas dependências da Universidade Federal de 

Santa Catarina (campus Florianópolis). Dando sequência, passamos ao item “3” 

Divulgação do VIII ECEM nas IES e escolas: Araceli solicitou que cada membro da 

diretoria estabeleça um plano de divulgação do ECEM em instituições de ensino e 

secretarias de educação de sua região. Morgana relatou que já deu início a divulgação 

em instituições da região de Rio do Sul. Araceli ficou responsável de criar uma planilha 

no Google Drive da SBEM/SC para registro das ações de divulgação. Dando 

continuidade, passamos ao item “4” Trâmite para convocação da eleição da nova 

diretoria regional: Considerando o término da gestão da atual diretoria da SBEM/SC, 

Araceli solicitou que um membro da diretoria fique responsável em estudar a resolução 

relativa ao processo eleitoral. Bazilicio ficou responsável por essa demanda. Dando 

continuidade, passamos ao item “5” E-book: Araceli informou que Ademir está 

finalizando o E-book. Informou ainda que, possivelmente, no mês de abril a SBEM 

publicará edital para publicações. Dando continuidade, passamos ao item “6” Assuntos 

gerais: Morgana relatou sobre as atividades do curso oferecido pela SBEM/SC. Relatou 

que está aguardando as considerações de cinco avaliadores. Informou ainda que 

finalizará o curso até o próximo dia quinze. Foi definido que a certificação será 

realizada pela SBEM/SC. Relatou ainda que os trabalhos aprovados serão 

encaminhados para o SELEM. Foi definido que a próxima reunião da diretoria 

catarinense será realizada no mês de abril, em data e local a ser definido posteriormente. 

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.   


