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Ata da 2ª reunião de 2022 da diretoria regional eleita da SBEM-SC – Aos oito dias 1 
do mês de abril de dois mil e vinte e dois, reuniram-se via Google Meet, das 8 horas às 9 2 
horas, Ademir Damázio, Araceli Gonçalves, Bazilício Manoel de Andrade Filho, David 3 
Costa, Marisol Vieira Melo, Marleide Coan Cardoso, Morgana Scheller e Regina Célia 4 
Grando. Justificaram a ausência: André Vanderlinde e Viviane Clotilde Silva. A reunião 5 
teve único ponto de pauta: Edital E-book1. Atendendo os prazos do cronograma do Edital 6 
01/2021, houve duas propostas recebidas até o prazo de 31/03/2022, a saber: Proposta 1: 7 
Movimento em Rede da Feira de Matemática: reflexões sobre/para a formação de 8 
professores - Organizadores(as): Bazilicio Manoel de Andrade Filho, Araceli Gonçalves 9 
e Katia Hardt Siewert e, Proposta 2: Vivências e Experiências na Formação de 10 
Professores(as): Residência Pedagógica e PIBID em movimento - Organizadores(as): 11 
Elisângela Regina Selli Melz, Luis Ricardo de Lima e Neila de Toledo e Toledo. De 12 
acordo com o cronograma do edital, a Publicação das propostas recebidas e/ou 13 
homologadas deverá ocorrer em 14/04/2022 no site da SBEM-SC. Diante disso, a reunião 14 
pautou-se para a Diretoria Regional SBEM-SC tomar conhecimento da quantia de 15 
propostas submetidas e, realizar encaminhamentos em relação à Comissão de Avaliação. 16 
Marleide e Marisol, responsáveis pelo lançamento do edital expuseram a Elegibilidade 17 
(item 3 do edital) das duas propostas recebidas: ambas atendem aos critérios. Contudo, a 18 
continuidade do processo é compor uma Comissão de Avaliação (CA), cuja Avaliação 19 
das Propostas deverá ocorrer entre 19/04/2022 e 30/06/2022. Assim, a discussão se 20 
baseou no item 8. Da avaliação das propostas de e-books submetidos, em especial, ao 21 
item (8.3) Caso os integrantes da Diretoria Regional SBEM-SC sejam autores de textos 22 
ou organizadores de propostas de e-book, não poderão compor a Comissão de Avaliação. 23 
Nesse sentido, tendo uma das propostas constituída por sete integrantes da atual Diretoria 24 
Regional da SBEM-SC, e em virtude de atender tal critério do edital, a CA ficou definida 25 
pelos membros: David, Marisol e Marleide. Estes três componentes deverão se articular 26 
e organizar o processo de avaliação das propostas, convidando pareceristas externos ad 27 
hoc caso seja necessário, pois esta CA tem autonomia para tal. Assim, sem nada mais a 28 
tratar, eu, Marisol Vieira Melo, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada via e-mail 29 
pelos membros da diretoria eleita presentes, será arquivada. 30 

 
1  www.sbemsc.com/edital-ebook  


