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Ata da 17ª reunião diretoria regional eleita da SBEM-SC – Aos sete dias do mês de
julho de dois mil e vinte e um, reuniram-se via Google Meet, das 9h às 11h, Ademir
Damázio, André Vanderlinde, Araceli Gonçalves, Bazilício Manoel de Andrade Filho,
David Costa, Marisol Vieira Melo, Marleide Coan Cardoso, Morgana Scheller e Regina
Célia Grando e Viviane Clotilde Silva, para deliberar sobre pauta: (1) ECEM; (2) Cursos
de Formação da SBEM-SC; (3) E-book/Livro digital; (4) RECEM e, (5) Informes.
Iniciando pelo item (1) ECEM: Bazilício informa que os Anais do evento já saíram,
porém sem o ISSN, o que virá retroativo em 2022. Sugere que o Relatório do ECEM, seja
ainda complementado pelos membros da diretoria. Solicita à Araceli que seja enviado aos
membros da diretoria antes da próxima reunião para então, ser aprovado e registrado em
ata. (2) Cursos de Formação da SBEM-SC: (2.1) Processos de Escrita: Devido à
parceria com o IFSC, o curso está previsto para o 4° período (início de novembro) quando
sairá o edital para inscrições. Bazilício relata detalhes da parceria, informando haverá a
colaboração de um profissional da área jornalística do IFSC na divulgação, auxiliando
assim a SBEM-SC. (2.2) Curso de Formação Continuada: Bazilício comenta sobre a
relatoria do parecerista/avaliador da parceria do IFSC e SBEM-SC dos cursos (da Escrita
e da Formação Continuada) destaca apenas um ponto: ausência do nome dos cursos para
2022. Nesse sentido, deve-se adequar a proposta, o que será complementado pelo
levantamento de demandas para ofertas futuras, no caso dos Cursos de Formação
Continuada. Posteriormente, incluir-se-á um aditivo na parceria em relação aos demais
outros cursos que serão oferecidos. Sendo assim, Regina já complementa trazendo os
encaminhamentos que estão sendo discutidos pela equipe responsável, podendo agrupar
em dois grandes cursos, no formato de módulos: (i) Tendências e metodologias em
educação matemática e, (ii) Perspectiva histórico-cultural e o currículo de SC. A equipe
se organizará em agendas para encaminhamentos e elaboração do PPC dos Cursos.
(3) E-book/Livro digital: Marleide e Marisol, responsáveis pela elaboração do edital,
expõem a proposta. No entanto, surgiram vários questionamentos, gerando um debate
riquíssimo sobre a proposta. Inicialmente as responsáveis pelo edital tinham como
proposta à submissão de artigos para um e-book organizado pela SBEM-SC. No entanto,
alguns integrantes apresentaram uma outra proposta: lançar um edital para a produção de
um ou mais e-book e uma pessoa (ou um grupo de pessoas) se inscreve como proponente,
se responsabilizando pela organização e revisão dos textos. Caberá a diretoria a
verificação se os textos correspondem ao edital, diagramação e lançamento do livro. No
primeiro caso, envolvendo a submissão de artigos e a diretoria regional responsável pela
organização, os membros entendem que pode haver sobreposição ao periódico e uma
dispersão de temas. Nesse sentido, depois de ampla discussão, pontos importantes ficaram
para serem revistos, adequados e trazidos para nova reunião, tais como: Qual o objetivo
da publicação deste e-book: expor pesquisas e práticas de grupos de pesquisa ou práticas
de professores? O e-book deve estar vinculado aos grupos de pesquisa? Haverá a
recomendação de um número mínimo ou máximo de organizadores? Será estipulada uma
titulação mínima para pelo menos um dos organizadores? Os organizadores precisam ser
de SC? Autores dos artigos podem ser de outras regionais e estrangeiros? Pode haver um
artigo de tradução de um texto teórico, por exemplo? Abordará tendências e pesquisa em
grupos de SC? Regina sugere que sejam indicados os revisores vinculados à SBEMNacional, que constam no site da SBEM-Nac. Ela informa que há inclusive para
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tradutores. Sugere-se também que o livro tenha no máximo 200 páginas. Diante dessas
discussões, surge a ideia de ter um evento envolvendo os Grupos de Pesquisa de Santa
Catarina (Fórum Estadual de Pesquisadores), e formou-se uma equipe composta por
Ademir, Regina e Araceli para pensar na sua organização. Morgana comenta que neste
ano haverá um evento da UDESC que envolverá reunião com grupos de pesquisa de
Ensino de Ciências e Matemática1. (4) RECEM: David, responsável pela revista inicia
colocando que as discussões realizadas para o e-book são também pertinentes para a
revista e que podemos pensar as publicações da SBEM-SC como um todo.
Especificamente sobre a revista, ele coloca a importância da definição da plataforma onde
ela estará inserida para, a partir disso, definir os detalhes em relação a sua proposição.
Também lançou a ideia de se criar um drive para ir inserindo informações em grupo sobre
os elementos da revista: formatação, critérios de avaliação, elementos que estão presentes
na OJS. Bazilício informou que a plataforma que será utilizada é a das publicações da
SBEM-Nacional e solicitou ao André que auxiliasse o Davi em relação a contatar quem
é o responsável, a estudar esta plataforma para dar seguimento à revista. (5) Informes:
Revisão do Estatuto: o documento será apreciado e avaliado por uma comissão e por
advogados e irá para uma revisão final. Diante disso, segue para um período de
esclarecimentos e votação (e não mais inclusão). Uma vez homologado e registrado no
Cartório, já passa a valer. E essas mudanças deverão estar na próxima Diretoria Regional.
ENEM: será organizado de forma coletiva pelas Diretorias Regionais do Rio Grande do
Norte, Acre, Amapá, Ceará e Amazonas, em conjunto com a DNE. A temática escolhida
para o evento foi “Educação Matemática, escola e docência: o que nos trouxe Ubiratan
D’Ambrosio”. Demais aspectos sobre o evento ainda serão definidos nas próximas
reuniões das Diretorias Regionais com a DNE. VI SELEM (Seminário de Escritas e
Leituras e Educação Matemática): Regina pede que todos auxiliem na divulgação uma
vez que este evento é voltado para professores. Há inscrição de trabalhos se encerra em
15/07, e, provavelmente será prorrogada para 30/07. Bazilício lembrou que a SBEM-SC
é parceira deste evento e reforça que incentivar alunos é importante. Araceli comenta que
pretende continuar com os podcasts da SBEM-SC, contudo o nome “PODCAST – Rumo
ao ECEM” precisa ser alterado, pois está vinculado ao evento que já se realizou.
Participantes sugeriram Conversas/diálogos em Educação Matemática em SC. A previsão
é realizar um podcast para essa semana, tendo em vista os prazos para o SELEM. Marca
da SBEM-SC: André comenta que seu aluno Matheus Miotto Calione, criou e elaborou
as marcas/logotipos da SBEM-SC e do ECEM. Comunica a diretoria que está no processo
de autorização e reconhecimento de sua criação. Por fim, sugeriu-se para próxima
reunião, discussão sobre encontro de grupos de pesquisa/pesquisadores; Edital de E-book;
Cursos de Formação (da Escrita e Formação Continuada) e; RECEM. Finalizando, a
próxima reunião ficou previamente definida para 30/07/2021, as 9h, via Google Meet.
Sem nada mais a tratar, eu, Marisol Vieira Melo, lavrei a presente ata que, após lida e
aprovada via e-mail pelos membros da diretoria eleita presentes, será arquivada.

1

I Simpósio Internacional do Núcleo de Estudos e Pesquisa em Tecnologia Educacional e Educação
Matemática (06-08/10/2021). Cf. https://doity.com.br/sinepesteem
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