
Ata 04/2018 – 4ª Reunião Ordinária da Diretoria Regional da SBEM do Estado de Santa 
Catarina – SBEM-SC – Aos 15 dias do mês de setembro de dois mil e dezoito, reuniram-se na 
sala A203, do Bloco A, do Centro de Blumenau da Universidade Federal de Santa Catarina, 
Blumenau – SC, das 9h00min às 14h00min, Ademir Damazio, André Vanderlinde da Silva, Araceli 
Gonçalves, Bazilicio Manoel de Andrade Filho (via Skype),  Cintia Rosa da Silva de Oliveira e 
Morgana Scheller. Justificam ausências Carla Perez Souza e Débora Regina Wagner. Os membros 
presentes deliberaram sobre a seguinte ordem do dia: (1) Aprovação do Regimento da SBEM-
SC; (2) Site e redes sociais da SBEM-SC; (3) Curso da SBEM-SC; (4) Organização do fórum 
estadual das licenciaturas; (5) Publicação do e-book; (6) Assuntos gerais. Iniciando os 
trabalhos com o item (1) Aprovação do Regimento da SBEM-SC: André explicou que a Minuta 
do Regimento da SBEM-SC foi encaminhada aos sócios para consulta e não houve correções. A 
versão final será submetida para aprovação (consulta aos membros) e o registro em cartório do da 
versão final do Regimento da SBEM-SC acontecerá durante a realização da XXXIV Feira 
Catarinense de Matemática, em Outubro/2018, na cidade de Massaranduba/SC. (2) Site e redes 
sociais da SBEM-SC: André explicou que a página da SBEM-SC está em elaboração e pretende-
se que esteja pronta para lançamento na XXXIV Feira Catarinense de Matemática. A elaboração  é 
atividade do bolsista voluntário João Victor Pereira, aluno do Curso de Licenciatura em 
Matemática da UFSC Blumenau. André comentou que as redes sociais (Twitter, Instagram e 
Facebook) da entidade serão também lançadas na XXXIV Feira Catarinense de Matemática. André 
apresentou uma nova proposta de identidade visual para a SBEM-SC e esta foi consenso entre os 
membros. Restaram apenas detalhes técnicos, tais como o uso de imagens, para que a identidade 
seja definitivamente utilizada. Araceli sugeriu a elaboração de botons personalizados com a 
identidade visual da SBEM-SC e assumiu a responsabilidade em providenciar os orçamentos.  (3) 
Curso da SBEM-SC: Dando sequência ao trabalho iniciado na 3ª Reunião da Diretoria da SBEM-
SC, em que foi apresentada a proposta de realização de um curso voltado à escrita de relatos de 
experiência e artigos oriundos de pesquisa, Morgana apresentou a estrutura do curso, com especial 
destaque aos objetivos, módulos e respectivas ementas. Seguiu-se o debate com a definição de 
datas, carga horária e público-alvo, isto é, somente sócios da SBEM-SC poderão inscrever-se no 
curso. Além disso, definiu-se que as inscrições acontecerão pelo site (em construção) da SBEM-
SC e que serão oferecidas 100 vagas. Ficou estabelecido que Morgana Scheller será a 
coordenadora do curso. Para o acompanhamento dos participantes do curso será utilizada a 
Plataforma Canvas. A discussão seguiu com a sugestão de colaboradores (ministrantes dos 
módulos). O grupo acatou a sugestão da Morgana de que o curso deve integrar várias instituições 
de ensino superior do estado de Santa Catarina. Pretende-se que a transmissão on-line contenha a 
tradução em LIBRAS. Alguns membros da diretoria ficaram responsáveis pelo contato e convite 
aos colegas que ministrarão os módulos do curso. Outras informações sobre o curso encontram-se 
na descrição que está em anexo a esta ata. (4) Organização do fórum estadual das licenciaturas: 
Cíntia e André deram um retorno positivo quanto à possibilidade de realização do fórum nas 
dependências do Centro de Blumenau da UFSC. Cíntia destacou a possibilidade de que o evento 
seja incluído como evento satélite da SNCT 2019, possibilitando, entre outros, a obtenção de 
recursos para as atividades do fórum. Araceli apresentou uma proposta de estrutura do evento 
considerando o formato e Grupos de Discussão (GD’s) do Fórum Nacional da Licenciaturas, 
realizado em 2017. Sugeriu que o evento estadual inclua uma Palestra Plenária, Seção de Posters, 
GD’s, Assembleia final e Anais do evento. A reunião seguiu com a definição dos objetivos, GD’s, 
mês de realização (Outubro/19). (5) Publicação do e-book: Ademir apresentou uma proposta de 
sumário para o e-book. A elaboração seria coletiva e resgataria a História da Educação Matemática 
em Santa Catarina. A proposta já trazia sugestões de capítulos e os respectivos autores. Foram 
incorporadas algumas sugestões feitas por membros presentes à reunião. (6) Assuntos gerais: O 
grupo reunido ponderou sobre as estratégias de divulgação da SBEM-SC. Definiu-se a elaboração 
de um folder com informações sobre o Curso SBEM-SC e o Fórum Estadual das Licenciaturas; e 
um banner para a apresentação da entidade. A elaboração da arte ficou sob a responsabilidade do 
André e a impressão será custeada pelo Ademir, com recursos oriundos da UNESC. Para cuidar da 
divulgação da SBEM-SC, a Araceli pretende solicitar um bolsista (possivelmente, voluntário) ao 
IFC Campus Camboriú. Sem mais para o momento eu, André Vanderlinde da Silva, lavrei a 



presente ata que, após lida, aprovada e assinada será arquivada nas dependências do 
IFC/Camboriú. 
 


