
Ata 05/2019 – 5a  reunião da diretoria regional da SBEM/SC – Aos seis dias do mês 

de agosto de dois mil e dezenove, reuniram-se via Skype, das 19h30min às 20h30min, 

Ademir Damazio, André Vanderlinde da Silva, Araceli Gonçalves, Bazilicio Manoel de 

Andrade Filho, Cintia Rosa da Silva, Débora Regina Wagner e Morgana Scheller,  para 

deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1) Repasses da reunião dos diretores das 

regionais, ocorrida nos dias 13 e 14 de julho em Cuiabá; 2) Informes sobre o 

andamento dos trabalhos das subcomissões do fórum. Iniciando os trabalhos com o 

item “1” Repasses da reunião dos diretores das regionais, ocorrida nos dias 13 e 14 

de julho em Cuiabá: Araceli relatou as deliberações da reunião realizada durante o 

ENEM, tais como: fechamento de contas; organização administrativa e financeira da 

SBEM Nacional. Araceli informou que foi criado um grupo de WathsApp para tratar de 

assuntos financeiros. Nessa mesma reunião foi acordado que somente os tesoureiros 

deverão solicitar recursos financeiros para a SBEM Nacional. Finalizada estas 

deliberações, cada diretor e coordenador de GT apresentou um relatório das atividades 

desenvolvidas. Na continuidade, Araceli informou que foi realizada uma a reunião com 

Rodrigo Vertuan, da SBEM/PR, juntamente com Morgana e Bazilicio. Está reunião teve 

como objetivo buscar orientações para organização do Encontro Catarinense de 

Educação Matemática; Na sequência Bazilicio relatou a reunião que teve com Douglas 

da Silva Tinti, da SBEM/SP, para trará sobre a edição da Revista da SBEM/SC; Araceli 

sugeriu o agendamento de uma reunião para tratar especificamente dessa pauta após a 

realização do Fórum. “2” Informes sobre o andamento dos trabalhos das 

subcomissões do fórum: Comissão de Inscrição e certificação: Andre explicou o 

procedimento para cobrança da taxa de inscrição para o Fórum. Explicou que o 

pagamento está sendo feitas via PagSeguro da SBEM Nacional. Relatou que criou um 

e-mail para receber inscrições e submissões. Informou que as salas para as atividades do 

Fórum já estão reservadas e que já encaminhou as artes de materiais para divulgação 

para a comissão de divulgação; que está criando comissões para recepção e orientação 

dos participantes nos dias do evento; que irá verificar com o comitê cientifico a questão 

dos posters, quantidades, disposição dos mesmos. Na sequência, relatou demandas em 

aberto: coquetéis, lista de hotéis; restaurantes; Wi-fi aberto. André informou ainda que 

não há necessidade de porta banner. Araceli informou que irá verificar junto ao IFC a 

reserva de porta banner, caso necessário. Carla solicitou a reserva de uma sala para 

organização do coffe e um espaço amplo para serví-lo. Cintia informou que o projeto do 

Fórum foi contemplado com oito mil duzentos e cinquenta reais, sendo onze 

acomodações e vinte e dois transportes; Cintia e Araceli irão verificar a questão 

transporte com os palestrantes e após verificar como será resolvido as pendências. 

Comissão de Divulgação: Bazilício e Araceli relataram as ações da comissão 

divulgação; relataram que estão fazendo publicações nas redes sociais da SBEM/SC e 

entrando em contato com as Universidades do estado. André sugeriu seguir com essas 

ações e avaliar o andamento; pediu ainda para compartilhar e fazer divulgação boca a 

boca entre os cursos onde os membros da diretoria atuam.  Comissão científica: Ademir 

e Bazilício relataram o andamento das atividades do comitê científico. Foi definido que 

a próxima reunião da diretoria catarinense será realizada em até quinze dias a contar da 

realização desta, via Skype. 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.   


