Ata 05/2020 – 5a reunião da diretoria regional da SBEM/SC – Aos quinze dias do
mês de maio de dois mil e vinte, reuniram-se via Skype, das 13h30min às 15h15min,
Ademir Damázio, André Vanderlinde da Silva, Araceli Gonçalves, Bazilicio Manoel de
Andrade Filho, Carla Peres de Souza, Cintia Rosa da Silva, Débora Regina Wagner e
Morgana Scheller, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1) Alteração da data
e cronograma do VIII ECEM; 2) E-mail sobre EREMAT-Sul; 3) Assuntos gerais.
Iniciando os trabalhos com o item “1” Alteração da data e cronograma do VIII
ECEM: Em um primeiro momento Araceli solicitou que André relatasse o retorno dos
convidados do ECEM sobre a alteração da data do evento. André informou que entrou
em contato com os quarenta e sete convidados e que recebeu o retorno de quarenta e
seis. Destes, somente dois terão problemas com a mudança de data. Araceli ficou
responsável de entrar em contato com o convidado que não retornou até a presente data.
Na sequência Bazilicio relatou que todos os quinze diretores de modalidade aprovaram
a mudança de data e permanecem a disposição. Diante disso, foi deliberado pelo
adiamento do ECEM para os dias vinte um, vinte dois e vinte três de abril de dois mil e
vinte um. Na continuidade, Morgana conduziu a elaboração de uma nota oficial (anexo
1). Na sequência Bazilicio conduziu a elaboração do novo cronograma do evento (anexo
2). André ficou responsável de publicar no site do evento o novo cronograma. Em
relação as submissões de mesas temáticas e minicursos, foi aprovado que as submissões
realizadas até o dia quinze de maio de dois mil e vinte serão aceitas. As demais,
seguirão o novo cronograma. Na continuidade, Morgana conduziu o novo cronograma
de pagamentos de inscrições, que ficou assim aprovado: Lote um: até 20/12/2020; Lote
2: até 08/02/2021; Lote 3: até 10/03/2021; Lote 4: até 12/04/2021. Em seguida, Araceli
propôs definir a estratégia para divulgação da nota oficial, ficando assim definido: 1)
Morgana ficou responsável por organizar o roteiro de um podcast; 2) Em um primeiro
momento será feita a divulgação no site oficial do evento e via e-mail; 3) Por fim, nas
redes sociais. André ficou responsável de atualizar o site do ECEM e a plataforma de
submissões. Bazilicio ficou responsável de encaminhar, via e-mail, a nota oficial para os
associados e diretores de modalidade. Araceli ficou responsável de encaminhar, via email, a nota oficial para os convidados. Araceli ficou responsável de organizar a
divulgação nas redes sociais com os bolsistas. Dando continuidade, passamos para o
item “2” EREMAT-Sul: Araceli propôs agendar uma reunião com a comissão
organizadora do evento para solicitar esclarecimentos sobre o evento e a parceria
solicitada; Bazilicio propôs verificar a possibilidade da parceria envolver a SBEM/PR e
SBEM/RS; Ademir destacou que nas edições que ele teve contato, o predomínio estava
relacionado com a matemática pura. Foi deliberado em constituir um grupo de trabalho
para analisar a possibilidade. O grupo de trabalho será constituído por Morgana,
Débora, Cíntia, Bazilicio e a comissão organizadora do ERAMT-Sul. Débora será a
coordenadora desse GT. Dando sequência, passamos para o item “3” Assuntos gerais:
Araceli solicitou que Débora siga acompanhando os órgãos de fomento sobre a
possibilidade de submeter o projeto do ECEM. Bazilicio ressaltou da necessidade de
Araceli e Débora remanejarem a proposta submetida à FAPESC. Ademir solicitou que
os membros da diretoria informem da existência de grupos de pesquisa que, porventura.
não estejam contemplados na lista que será publicada no E-book. Sugeriu ainda criar um
comitê científico para revisão do E-book, formado por doutores do estado de Santa
Catarina. Propôs também publicar o E-book via SBEM/SC. Morgana solicitou que
André altere a logo do evento nos documentos e template oficiais. Foi definido que a
próxima reunião da diretoria catarinense será realizada em até trinta dias. 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.

ANEXO 1 – Nota Oficial
Rio do Sul, 18 de maio de 2020.
NOTA OFICIAL
Prezados(as) associados(as), professores(as) e pesquisadores(as) em Educação Matemática,
Como já é de seu conhecimento, a comissão organizadora do VIII Encontro Catarinense
de Educação Matemática está finalizando a organização do evento, com palestrantes e
conferencistas convidados, além das submissões de trabalhos em diversas modalidades abertas.
Tudo isso pensando em manter a data do evento para o período de 15 a 17 de outubro de 2020,
nas dependências do Instituto Federal Catarinense - Campus Rio do Sul.
Porém, considerando:
1) a situação de isolamento social por conta da pandemia do COVID-19 (corona vírus), sem
previsão da liberação de atividades que congreguem um número amplo de pessoas;
2) a política de corte dos recursos para financiamento de eventos implementada por instituições
de ensino, agências de fomento e secretarias de educação;
3) as demandas, como a reposição de atividades letivas, que virão após essa fase crítica da
pandemia quando serão retomadas as atividades escolares/acadêmicas, dificultando, assim, a
liberação para participação no evento;
a diretoria da SBEM-SC, organizadora do evento, juntamente com o IFC - Campus Rio do Sul,
vê como inviável a manutenção do evento para a data aprazada.
Então, após ampla avaliação, buscando garantir a saúde de todos, a comissão
organizadora, em conjunto com a diretoria da SBEM - regional Santa Catarina e com o IFC campus Rio do Sul, deliberou pelo adiamento do evento para os dias 21, 22 e 23 de abril de
2021.
Destacamos que o novo cronograma do evento já está disponível no site
https://www.sbemsc.com/viii-ecem. Ressaltamos, ainda, que as inscrições e submissões já
realizadas serão mantidas, não sendo necessário realizá-las novamente.
Aos participantes que efetivarem o pagamento da taxa de inscrição até o dia 24/05/2020
e que, porventura, não puderem participar do evento na nova data estipulada, será garantido o
ressarcimento do valor pago, caso desejarem. Para tanto, é necessário encaminhar uma
solicitação ao e-mail sbemsc.ecem@gmail.com.
Esperançosos de sua compreensão e certos de sua colaboração na divulgação das
notícias relacionadas ao VIII ECEM, a CCO espera todos no evento na nova data planejada.
Atenciosamente,
Comissão Organizadora
VIII Encontro Catarinense de Educação Matemática

ANEXO 2 - Cronograma
Atividade

Prazo limite

Data limite para submissões de Mesas temáticas (MT) e
Minicursos (MC), sem identificação dos autores e instituições;

Até
01/11/2020

Data limite para inscrição para autores/coautores de trabalhos;

Até
31/01/2021

Data limite para submissões de Comunicações Orais (CO),
Relatos de Experiência (RE), Rodas de Conversa (RC) e Pôsteres
(PO), sem identificação dos autores e instituições;

Até
31/01/2021

Data limite para divulgação das propostas de MT e MC aceitas;

Até
22/11/2020

Data limite para submissão do texto completo das MT e MC
aceitas;

Até
13/12/2020

Data limite para avaliação dos trabalhos pela Comissão
Científica;

Até
21/02/2021

Data limite para envio dos pareceres e solicitação de ajustes aos
autores;

Até
28/02/2021

Data limite para envio da versão final do trabalho, com a
identificação dos autores e instituições, contemplando correções
decorrentes do processo de avaliação;

Até
07/03/2021

Inscrição on-line para participar dos Minicursos (no máximo 02
por participantes);

15/03/2021 a
11/04/2021

Data limite para publicação dos trabalhos aceitos;

Até
21/03/2021

Data limite para inscrição para quem não for autor/coautor de
trabalhos;

Até
18/04/2021

Início do Credenciamento.

21/04/2021

