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Ata da 8ª reunião diretoria regional eleita da SBEM-SC em 2021 – Aos vinte e seis 1 
dias do mês de novembro de dois mil e vinte e um, reuniram-se via Google Meet, das 2 
9h30min às 11h30min, Ademir Damázio, André Vanderlinde, Araceli Gonçalves, 3 
Bazilício Manoel de Andrade Filho, Marisol Vieira Melo, Marleide Coan Cardoso, 4 
Morgana Scheller e Regina Célia Grando e Viviane Clotilde Silva, para deliberar sobre 5 
pauta: (1) Avaliação 2021; (2) Ações para 2022 e, (3) Assuntos gerais. David Costa não 6 
pode participar, mas justificou ausência. Bazilício iniciou a reunião com Informes: O 7 
Diretor Regional da SBEM-SC foi procurado pela professora Fátima Peres Zago de 8 
Oliveira, atual vice-presidente da DNE da SBEM, solicitando que a SBEM-SC seja 9 
parceira na realização do VII Seminário de Avaliação e Gestão das Feiras de Matemática. 10 
Araceli questionou sobre o número de eventos que a sociedade já está envolvida no 11 
próximo ano. Segundo Bazilício, seria o Fórum Regional de Formação Inicial de 12 
Professores que Ensinam Matemática, contudo, a DNE ainda não deliberou se ele irá 13 
acontecer, devido as alterações de eventos por causa da pandemia. Morgana também 14 
coloca que é necessário observarmos quais eventos que a SBEM-SC está encarregada. 15 
Sendo assim, Morgana sugere que Bazilício, em nome da Diretoria Regional questione 16 
aos coordenadores do referido evento a fim de obter mais informações de como será o 17 
evento, quanto tempo e o que se espera dessa parceria e que as mesmas sejam 18 
formalizadas, descrevendo que tipo de parceria consiste, seja no âmbito financeiro, 19 
operacional, de organização, além do tempo e. Bazilício informou que ainda não tem 20 
essas informações, mas entrará em contato com a Fátima para saber todos os detalhes e 21 
depois voltará com a proposta para que a solicitação seja analisada Também foi 22 
apresentada a solicitação da Comissão Organizadora da 36ª Feira Catarinense de 23 
Matemática de um auxílio em dinheiro para realização desta edição que será realizada no 24 
formato on-line. Todos concordaram visto a importância desse evento para a Educação 25 
Matemática Catarinense. Na sequência, André comenta sobre uma reunião da SBEM-26 
Nac, com os tesoureiros das regionais, em que apresentou-se uma prestação de contas e 27 
planilha sobre eventos (2022-2023). Em seguida, passou-se ao item (1) Avaliação 2021. 28 
Foram avaliadas as ações do ECEM; Formação Continuada - Curso dos Processos de 29 
Escrita do Professor que Ensina Matemática; EGRUPEM; RECEM e, Edital do E-book. 30 
Em relação ao VIII ECEM – Encontro Catarinense de Educação Matemática, ocorrido 31 
entre 21-23/04/2021, sob coordenação de Morgana, Araceli e André, destacou-se: que o 32 
formato virtual online, proporcionou uma ampla participação de pessoas, além de SC; a 33 
qualidade dos trabalhos apresentados; a presença e colaboração de intérpretes de Libras; 34 
além de se pensar na possibilidade para as próximas edições serem no formato híbrido, o 35 
que acarreta num planejamento mais aprimorado e criativo. Morgana também trouxe 36 
aspectos descritos no Relatório do evento, cujo documento está arquivado. Formação 37 
Continuada - Curso dos Processos de Escrita do Professor que Ensina Matemática: 38 
iniciado em novembro em parceria com o IFSC, sob coordenação de Morgana, houve 39 
uma participação de 134 inscritos, mas com a efetivação de 70 matrículas. Bazilício 40 
comenta a baixa procura pelos sócios da SBEM, pois apenas dez estão inscritos, os 41 
demais, são sócios de outras regionais e/ou estudantes do IFSC. Esta FC, está prevista até 42 
meados de 2022. I EGRUPEM-SC, Encontro dos Grupos de Pesquisa em Educação 43 
Matemática de Santa Catarina: o evento ocorrido em 05/11/2021, sob coordenação de 44 
Regina, Araceli, Ademir, com colaboração da Marisol, foi avaliado positivamente, 45 
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inclusive por concentrar-se em um único dia e, então, provocar aos participantes, o desejo 46 
de estar presente na próxima edição. O evento contou com a participação de 14 grupos de 47 
pesquisa, dos 26 identificados e institucionalizados no Diretório do CNPq, e o diálogo foi 48 
muito produtivo no decorrer do evento. Regina comentou que superou todas as suas 49 
expectativas, além de outros aspectos enfatizados no Relatório do evento, como resgate 50 
da memória da Educação Matemática por meio dos grupos de pesquisa, bem como, da 51 
importância de articulações entre grupos, inclusive para internacionalização. RECEM – 52 
Revista Catarinense de Educação Matemática: lançada no EGRUPEM-SC, cuja ação foi 53 
coordenada pelo David em colaboração com o André. Bazilício reforçou a importância 54 
de cada membro da Diretoria da SBEM-SC à submeterem um artigo para fomentar a 55 
revista e à sua consolidação e que, está na modalidade rolling pass, o que deve atingir, 56 
em um ano, vinte e quatro artigos. Além disso, Ademir reforçou a necessidade ver o banco 57 
de avaliadores para o periódico, considerando que, o lançamento se dá num momento 58 
importante, pois em 2022 será o segundo ano do quadriênio da avaliação Capes-Qualis. 59 
Regina destaca que é fundamental que este coletivo realize um “corpo-a-corpo, pois a 60 
revista está nascendo”, no sentido de convidar os pares e divulgar amplamente para que 61 
o periódico ganhe visibilidade. Ainda comenta que o periódico tem sua notoriedade, pois 62 
é vinculado à uma sociedade científica. E-book – Edital 01/2021: sob coordenação de 63 
Marleide e Marisol, o Edital também foi lançado no EGRUPEM-SC. Desde então, 64 
surgiram algumas manifestações, ainda que informais, de sócios requerendo revisão em 65 
dois aspectos: (i) no número de organizadores e, (ii) no cronograma. No primeiro aspecto, 66 
o coletivo discutiu ponderando os prós e contras da possível alteração. Regina comenta 67 
que muitos organizadores em uma obra, não é tão bem avaliado pela Capes, além de ser 68 
um trabalho de caráter mais técnico do que científico. No entanto, mesmo considerando 69 
a possibilidade de ampliar o número de organizadores, o coletivo decidiu por não realizar 70 
tal alteração, considerando ser a primeira experiência desta Diretoria, em lançamento de 71 
um edital com esse propósito. Em relação ao segundo aspecto, a discussão foi mais ampla, 72 
e, o coletivo levou em consideração, especialmente ao período de recesso e férias dos 73 
professores. Em respeito e necessidade de mais tempo, em decorrência de um período 74 
atípico que estamos vivenciando no trabalho, em qualquer nível de ensino, devido à 75 
pandemia, o coletivo, deliberou, por unanimidade, a alteração e ampliação do prazo de 76 
submissão. Nesse caso, no item 11 – Cronograma, onde se lê: “(iii). Período de 77 
submissões - 05/11/2021 a 31/01/2022, (iv) Publicação das propostas recebidas e/ou 78 
homologadas - 10/02/2022; (v) Avaliação das propostas - 11/02/2022 a 30/06/2022 e, (vi) 79 
Divulgação do resultado do aceite das propostas a partir de 18/07/2022”, leia-se: “(iii). 80 
Período de submissões - 05/11/2021 a 31/03/2022. (iv) Publicação das propostas 81 
recebidas e/ou homologadas - 14/04/2022 e, (v) Avaliação das propostas - 19/04/2022 a 82 
31/06/2022”. A divulgação deverá ocorrer prioritariamente por e-mail aos sócios da 83 
SBEM-SC. Marisol sugere que seja enviado, além dos sócios, para os participantes do 84 
ECEM e do EGRUPEM. André também atualizará o cronograma na página da SBEM-85 
SC. (2) Ações para 2022. Bazilício recupera as ações previstas para 2022, em especial 86 
os Cursos de Formação Continuada – (i) Tendências e Metodologias em Educação 87 
Matemática na Educação Básica e, (ii) Perspectiva Histórico-Cultural no 88 
desenvolvimento curricular, ambos previstos para (2022.2) e (2023.1) respectivamente. 89 
Sob coordenação de Viviane, Regina e Ademir e em parceria com o IFSC, a proposta foi 90 
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detalhada e, também, enviada por e-mail em 24/11/2021, cuja ementa precisa ser definida. 91 
Assim, ficou estipulado o prazo de 17/12/2021 para a revisão e definição da ementa dos 92 
referidos cursos para serem submetidos à aprovação e aos trâmites colegiados do IFSC. 93 
Além disso, também comunicou-se que na primeira reunião da Diretoria em 2023, que os 94 
nomes sugeridos para ministrarem os módulos de ambos os cursos, sejam definidos. Para 95 
tanto, a coordenação dos cursos, solicitou sugestões de professores, pesquisadores e 96 
sócios- da SBEM para ministrarem os respectivos módulos. (3) Assuntos gerais. 97 
Discutiu-se a necessidade e/ou possibilidade de elaborar um Boletim informativo 2021 98 
da SBEM-SC, relatando as ações realizadas, bem como, divulgando as próximas ações 99 
previstas para 2022. Após discussões, embora o grupo considerou relevante, 100 
especialmente no sentido de angariar mais sócios para o próximo ano, contudo, 101 
consideraram-se as intensas demandas de atividades da Diretoria nesse final deste ano. 102 
No entanto, o grupo pensou em elaborar um breve relato de cada ação realizada e 103 
informando as ações para 2022. Assim, ficaram responsáveis pelos respectivos 104 
comunicados: ECEM (Viviane), EGRUPEM (Regina e Araceli), Edital de E-book 105 
(Marleide e Marisol), Curso da Escrita (Morgana e Bazilício) e RECEM (David), além 106 
das ações para 2022 (Bazilício). Ficou definido o prazo de 17/12 e envio para Bazilício. 107 
André sugere que seja pensado como uma ação, já desde o início do ano para divulgar no 108 
final. Regina complementa, sugerindo que na elaboração do boletim, seja proporcionado 109 
ao leitor, a visita à página da SBEM-SC, de modo que sejam conduzidos a conhecer as 110 
demais ações e propostas da atual Diretoria da SBEM-SC. Assim sendo, ficou definido 111 
pelo coletivo, que, essas informações serão enviadas por e-mail aos sócios e demais 112 
participantes dos eventos ocorridos em 2021. Por fim, Bazilício retoma os principais 113 
eventos e periodicidades, tanto a nível nacional quanto estadual, tais como: SIPEM, 114 
ENEM, FPMat (Fórum Nacional de Formação Inicial de Professores que Ensinam 115 
Matemática) e o Fórum Catarinense de Formação de Professores que Ensinam 116 
Matemática, que devido à pandemia, o FPMat, por exemplo, não ocorreu no ano previsto 117 
(2020), vindo a ocorrer em novembro de 2021. Diante desse cenário, Bazilício trará 118 
informações na próxima reunião desta Diretoria, a partir da reunião nacional com os 119 
Diretores Regionais junto à DNE, para definições sobre a periodicidade de tais eventos. 120 
Assim, sem nada mais a tratar, eu, Marisol Vieira Melo, lavrei a presente ata que, após 121 
lida e aprovada via e-mail pelos membros da diretoria eleita presentes, será arquivada. 122 


