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Ata da 1ª reunião de 2022 da diretoria regional eleita da SBEM-SC – Aos quatro dias 1 
do mês de março de dois mil e vinte e dois, reuniram-se via Google Meet, das 9h 30min 2 
às 11h30min, Ademir Damázio, André Vanderlinde, Araceli Gonçalves, Bazilício 3 
Manoel de Andrade Filho, David Costa, Marisol Vieira Melo, Marleide Coan Cardoso, 4 
Morgana Scheller, Regina Célia Grando e Viviane Clotilde Silva, para deliberar sobre 5 
pauta: (1) RECEM; (2) Cursos de Formação Continuada e, (3) Assuntos gerais. 6 
Bazilício iniciou a reunião e passou a palavra para David falar sobre os encaminhamentos 7 
da revista. (1) RECEM: David solicitou uma força tarefa para divulgação da revista a 8 
fim de aumentar o número de artigos. Nesse sentido sugeriu que todos entrassem em 9 
contato com colegas de outras instituições, divulgassem entre os alunos de pós-graduação 10 
e dos participantes do Curso de Processos de Escrita do Professor que ensina 11 
Matemática. Sugeriu que: cada membro da diretoria envie um artigo e se cadastre como 12 
avaliador; que os professores que trabalhem em licenciaturas verifiquem alunos que 13 
possam publicar; que se incentive os alunos do Curso de Processos de Escrita do 14 
Professor que ensina Matemática a publicarem quando o curso acabar. Ademir sugeriu 15 
que todos convidem contatos para publicarem. Após a discussão sobre alternativas para 16 
divulgação da revista a fim de se lançar a primeira edição passou-se para o segundo item 17 
da ordem do dia. (2) Cursos de Formação Continuada: Em relação ao Curso de 18 
Processos de Escrita do Professor que ensina Matemática, o módulo cinco está 19 
ocorrendo, o módulo seis será ministrado pelo professor David e o módulo sete ficará a 20 
cargo da Morgana, sendo necessário o auxílio de todos para leitura e correção dos textos 21 
finais. Esta formação tem prazo de término para o mês de agosto. Marleide colocou que 22 
há pouco retorno dos trabalhos dos cursistas, e que está fazendo um levantamento de 23 
todos os alunos que estão com atividades em aberto. Bazilício falou que é necessário 24 
buscar estratégia para buscar os alunos que se inscreveram, para que eles façam as 25 
atividades e terminem o curso. Bazilício, Morgana e Marleide se propuseram a entrar em 26 
contato com esses alunos. Sobre a proposta do próximo Curso de Formação Continuada 27 
“Tendências e Metodologias em Educação Matemática na Educação Básica”, Bazilício 28 
informou que houve atraso nos trâmites do IFSC e sugeriu que inicie em 2023/1, o que 29 
foi acordado por todos. Na sequência Viviane apresentou os módulos e o nome dos 30 
ministrantes deste curso. Regina sugeriu dar um prazo para os professores coordenadores 31 
de cada módulo se articularem e verificarem que gostariam de convidar mais alguém para 32 
constituir o grupo. Na sequência foi definido um cronograma para o percurso da 33 
formação. Decidiu-se realizar mais um contato informação com os ministrantes de cada 34 
módulo para eles verificarem se desejavam convidar outras pessoas, em seguida seria 35 
enviada uma carta-convite com o nome de todos e marcada uma reunião para conversar 36 
sobre os detalhes com os participantes. Como prazos estipulou-se que até o início do mês 37 
de junho os novos nomes deveriam ser indicados, até a segunda quinzena desse mesmo 38 
mês a carta-convite seria enviada e então, marcada uma reunião no formato on-line. Os 39 
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materiais deverão ser produzidos e enviados até ao NEAD: 11 de dezembro 2022, para 40 
que haja tempo de organizar os módulos para início da formação em março. (3) Assuntos 41 
Gerais: Bazilício informou que o Encontro Nacional de Educação Matemática - ENEM 42 
acontecerá em julho de 2022 e o período de submissões está aberto pela plataforma Even3. 43 
Este evento acontecerá no formato on-line. Em relação ao Encontro Catarinense de 44 
Educação Matemática - ECEM, ele acontecerá em 2023 de forma que é necessário iniciar 45 
a organização. Decidiu-se o primeiro passo será fazer um levantamento de possíveis 46 
locais para sediar. A sugestão é que o evento aconteça em outubro de 2023. Outro assunto 47 
levantado foi o pagamento das anuidades, ficou acordado que seria realizada mais uma 48 
campanha nas redes sociais chamando os associados e que seria enviado e-mail para todos 49 
os sócios que ainda não haviam pago a anuidade de 2022. Sem nada mais a tratar, eu, 50 
Viviane Clotilde da Silva, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada via e-mail pelos 51 
membros da diretoria eleita presentes, será arquivada. 52 


