
Ata 01/2019 – 1a  reunião da diretoria regional da SBEM/SC – Aos vinte e seis dias 

do mês de abril de dois mil e dezenove, reuniram-se na sala de conselhos do Instituto 

Federal Catarinense, em Camboriú-SC, das 8h40min às 12h00min, Ademir Damazio, 

André Vanderlinde da Silva, Araceli Gonçalves, Bazilicio Manoel de Andrade Filho, 

Carla Perez Souza, Cintia Rosa da Silva de Oliveira (via Skype), Débora Regina 

Wagner e Morgana Scheller,  para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1) Curso 

“O Processo de Escrita do Professor que Ensina Matemática”; 2) Organização do 

Fórum Catarinense de Licenciaturas de professores que Ensinam Matemática; 3) 

Site e redes sociais da SBEM-SC; 4) Assuntos gerais.  Iniciando os trabalhos com o 

item “1” Curso “O Processo de Escrita do Professor que Ensina Matemática”: 

Morgana relatou como está o planejamento do curso em seus diferentes aspectos. Foi 

proposto a gravação de um vídeo de abertura para o curso. Definiu-se que Araceli e 

Morgana ficarão responsável pela gravação do mesmo. Em relação a homologação das 

inscrições, deliberou-se em encaminhá-la por e-mail e publicá-la nas redes sociais da 

SBEM-SC. Foi aprovado um prazo extra para que inscritos no curso possam regularizar 

sua anuidade junto a SBEM. Desta maneira, os inscritos que não são associados terão 

até o dia dez de maio para se tornar associado da SBEM-SC. Definiu-se que Bazilicio 

será responsável por este processo. Em relação ao último módulo do curso, será 

organizado um Template com as devidas orientações aos cursistas e um cronograma 

para a versão inicial e final do texto completo. Definiu-se que Morgana irá organizar o 

Template e cronograma. Em relação a certificação do curso, Araceli ficou responsável 

de verificar os procedimentos para emissão dos certificados. Finalizando este item da 

pauta, Bazilicio apresentou os dados dos inscritos no curso até a presente a data. “2” 

Organização do Fórum Catarinense de Licenciaturas de professores que Ensinam 

Matemática: Araceli apresentou os grupos de discussão e relatou os aceites dos 

convidados e as instituições contempladas. Em relação aos grupos de discussões que 

ainda tem funções em aberto, definiu-se até o dia três de maio para o encaminhamento 

de sugestões de nomes. André apresentou a proposição da UFSC-Blumenau de 

alteração da data do fórum para os dias dezenove e vinte de setembro, considerando a 

maio disponibilidade de salas. Araceli ficou responsável de entrar em contato com os 

convidados já confirmados para verificar a disponibilidade na nova data. André 

informou que a UFSC irá fornecer um kit para os participantes do evento. Araceli 

informou que o IFC disponibilizou três mil reais para diárias de servidores do IFC que 

participarão do fórum. André e Cintia informaram que irão compor um grupo de 

trabalho local junto a UFSC para a organização interna do fórum. André e Cintia irão 

submeter o projeto do Fórum ao edital de apoio a eventos da FAPESC, visando a 

captação de recursos.  Ficou acordado que Araceli irá elaborar uma circular que será 

encaminhada até o dia quinze de maio para os coordenadores de curso do estado de 

Santa Catarina. Até dia trinta de maio será iniciada a divulgação oficial nas redes 

sociais. Até dia quinze de junho será encaminhado o convite oficial aos coordenadores 

de curso. Araceli ficou responsável de verificar com a SBEM nacional o procedimento 

para inscrição e certificação no fórum e André ficou responsável por articular as 

inscrições. Em relação a programação do fórum, ficou acordado que será composta por 

sessão de poster, palestra de abertura e encerramento, uma mesa redonda e cinco grupos 

de discussão e assembleia final. Bazilicio ficou responsável pela organização dos anais.  

“3” Site e redes sociais da SBEM-SC: Em relação as redes sociais foi acordado que 

todos os membros da diretoria terão acesso a publicar na página do facebook. André 

ficou responsável por finalizar o site da SBEM-SC até o Encontro Nacional de 

Educação Matemática. “4” Assuntos gerais: Ademir informou que está estudando as 

possibilidades para publicação de um livro organizado pela SBEM-SC. Foi agendada a 



próxima reunião da diretoria catarinense para o dia trinta e um maio de dois mil e nove, 

as 13h, 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.   

 

 

 

 

 

 


