Ata 02/2020 – 2a reunião da diretoria regional da SBEM/SC – Ao primeiro dia do
mês de abril de dois mil e vinte, reuniram-se via Skype, das 15h00min às 17h00min,
Ademir Damázio, André Vanderlinde da Silva, Araceli Gonçalves, Bazilicio Manoel de
Andrade Filho, Carla Peres Souza, Cintia Rosa da Silva, Débora Regina Wagner e
Morgana Scheller, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1) Informes sobre o
andamento dos trabalhos do VIII ECEM; 2) Trâmites da eleição na nova
diretoria; 3) Prestação de contas Fórum; 4) Prestação de contas Fórum para
FAPESC; 5) Fechamento do curso “Processos de escrita do professor que Ensina
Matemática”; 6) E-book; 7) Assuntos gerais. Iniciando os trabalhos com o item “1”
Informes sobre o andamento dos trabalhos do VIII ECEM: A professora Morgana
explicou como está a organização da comissão local, composta por professores, técnicos
e acadêmicos do IFC-campus Rio do Sul, que teve o trabalho de divulgação e busca de
patrocínio prejudicado pela situação de afastamento social pela pandemia causada pelo
COVID-19, visto que não há possibilidade reunirem-se nesse momento, no momento
estão elaborando informações com hotéis e restaurantes da região, endereços e custos.
Areceli falou do processo de submissão do projeto a FAPESC, que foi prorrogado para
dezesseis de abril do corrente ano, sendo a data de homologação estabelecida para o dia
quatorze de maio e de divulgação do resultado em vinte e seis de maio. Explicou que se
houver aprovação, serão disponibilizados vinte e cinco mil reais, que subsidiará a
garantia de hospedagem e alimentação dos convidados/palestrantes. Bazilicio relatou o
contato feito com a Secretaria de Estado da Educação, a qual apresentou possibilidade
de participação de professores representantes das 37 regionais, custeando despesas
desses profissionais, a partir de um processo de seleção em cada regional, a ser pensado
em pareceria entre a SBEM-SC e a SED/SC. No entanto, relatou que vem tendo
dificuldade em contatar a representante da SED, responsável pela formação de
Matemática, professora Maria Cristina Bertinetti, sendo solicitado contato de e-mail e
whatsapp para novas tentativas de contato. Em seguida, Débora fala sobre a
possibilidade de adiamento do evento, podendo haver mudanças no edital da FAPESC,
que permitam mudanças na data. Ademir fala sobre as dificuldades que serão
enfrentadas para ausências de professores para participação em eventos após a
quarentena, para além da questão financeira, mencionando o decreto que retira
provisoriamente a obrigatoriedade dos 200 dias letivos, mas que exige as 800 horas,
prevendo que isso dificultará a dispensa em período de retomada e recuperação das
horas. Foi mencionado que a AnpedSul até o momento manteve a data prevista para
agosto de 2020, na FURB. Ademir menciona que o GT de Educação Matemática foi
retirado de tal evento, propondo a elaboração de um documento pela SBEM solicitando
a volta do GT na próxima edição do evento, a partir do comprometimento de
participação. Após deliberações de todos, definiu-se que será dada continuidade as
atividades de organização do evento, pelas incertezas nesse momento, deixando para
reunião futura propostas de alterações, conforme projeções acerca do impacto da
pandemia nos sistemas de ensino. Areceli lembra o grupo que essa gestão só pode
realizar o evento até novembro, que é quando termina o mandato, não podendo assumir
compromissos para que a nova gestão realize. Bezilicio apresenta os dados sobre as
submissões de mesas temáticas e minicursos, que esgotou o prazo com a inscrição de
dois minicursos e uma mesa temática, tendo, ainda, a inscrição de um relato de
experiência. O grupo deliberou e decidiu estender o prazo de submissão até trinta e um
de maio das duas modalidades de participação. Araceli propôs retomar as tarefas de
cada membro da diretoria. Sobre as ações de divulgação do evento, Ademir falou sobre
a realidade de sua instituição, tendo divulgado entre acadêmicos, apresentando que
muitos bolsistas enfrentam dificuldades em pagar a anuidade da SBEM mais a inscrição

do ECEM. Débora confirmou a participação de todo seu grupo de pesquisa e relatou que
estão incentivando os estudantes de suas instituições a participarem do evento,
principalmente os que estão em fase de conclusão dos cursos. André convidou os
acadêmicos do curso de Matemática em sua instituição, também tem trabalhado na
plataforma junto as duas estudantes que verificam as inscrições. Bazilicio socializou que
tem dedicado seu tempo ao Comitê Científico e a divulgação foi feita aos convidados.
Carla realizou divulgação nos grupos de whatsapp dos professores das redes que realiza
formação nas regiões da AMPLANORTE e AMAVI, também fez contato com Diretoria
do Ensino Fundamental de Florianópolis e com Equipe Pedagógica da Secretaria de
Educação de Gaspar. Cintia divulgou nas redes sociais, nos whatsapp de grupo de
pesquisa e estudantes. Morgana divulgou para os estudantes do mestrado da UFSC e da
UDESC e, através da professora Marisol, no oeste do estado. Dando continuidade,
passamos para o item “2” Trâmites da eleição na nova diretoria: Araceli inicia
explicando que o mandato dessa diretoria encerra em vinte e oito de novembro de dois
mil e vinte e que torna-se necessário organizar o processo eleitoral. Bazilicio explica
que estudando a instrução normativa, verificou que é preciso comunicar os sócios sobre
a composição de chapas. Araceli explicou que em conversa com a SBEM Nacional foi
informada da obrigatoriedade de haver duas assembleias, uma deve ocorrer no ECEM e
outra final de novembro para posse da nova diretoria estadual. Bazilicio explicou que
deve ser lançado um edital para convocação de comissão eleitoral, por inscrição,
devendo ser cumpridos os prazos estabelecidos. Tal comissão é que será responsável
por todos os processos. Da comissão eleitoral não podem participar candidatos. A
eleição será via sistema na plataforma da SBEM. Dando sequência, passamos ao item
“3” Prestação de contas Fórum: André apresenta que a prestação de contas e a
certificação foi concluída em dois mil e dezenove. Quanto a certificação, André explica
que algumas pessoas não realizaram cadastro na plataforma da UFSC, o que pode ter
ocasionado a não geração de alguns cerificados, esses casos serão verificados. Araceli
solicitou que seja feita uma planilha com a prestação de contas detalhada. Dando
continuidade, passamos ao item “4” Prestação de contas Fórum para FAPESC:
Cíntia informou que está em fase de finalização e que conseguiu obter a isenção de taxa
junto a UFSC para finalização do projeto no site da FAPESC. Dando continuidade,
passamos ao item “5” Fechamento do curso “Processos de escrita do professor que
Ensina Matemática”: Morgana informa que o curso encerrou em trinte e um de março,
contando com vinte e um concluintes, já tendo sido expedidos os certificados. A
certificação seguiu a normativa da SBEM Nacional, padrão solicitado pela SBEM-SC.
Morgana explica que a partir dessa certificação, a SBEM-SC passa a ter um Livro de
Registros de Certificação. Também, salienta que o produto final do curso, elaborado
pelos concluintes é de ótima qualidade, devendo ser aproveitado e divulgado. Em
seguida, levantou-se a discussão de como seria certificação dos membros da diretoria.
Araceli defende ser necessário amadurecer a ideia, pois acredita que a certificação tem
de ser diferente a partir dos modos de atuação e contribuição na operacionalização do
curso. Araceli sugestiona que Morgana e Lucas devem ser os organizadores e demais
considerados como professores do último módulo. Morgana diz que vai verificar como
está descrito no projeto do curso. Fica encaminhado para definição na próxima reunião.
Dando continuidade, passamos ao item “6” E-book: Ademir relata que realizou contato
com todos os autores. O prazo final para elaboração dos textos era dia trinta e um de
março, mas um bom número não entregou. Solicitou a Morgana a escrita de um tributo
ao prof. Gauer. Disse estar em contato com Vilmar Zermiani e Fatima Zago para escrita
do texto sobre as Feiras de Matemática em Santa Catarina, que acredita ser simbólico
para história da Educação Matemática no estado. Fez convite ao Bazilicio para escrita

do texto de Apresentação do e-book, o qual aceitou prontamente; à Débora para escrita
do Prefácio, que aceitou prontamente; e à Cíntia e Carla colaborarem na escrita do
capítulo sobre as memórias de movimentos relacionados a história da Educação
Matemática no estado, que também aceitaram. Em seguida, a discussão foi em torno da
publicação da obra. Araceli mencionou a possibilidade de publicar pelo edital da SBEM
Nacional, que aguardamos lançamento. Ademir menciona os custos gerados pela
revisão dos textos, colocando que pode contribuir com um recurso que possui,
estabelecendo uma dobradinha UNESC/SBEM-SC para esse trabalho. Após as
deliberações do grupo o encaminhamento foi aguardar até dia quinze de abril pelo edital
para apoio a publicações da SBEM Nacional, caso não seja lançado buscar outras
possibilidades. Nesse caso, Débora fará contato com a gráfica da UFSC para ver a
possibilidade de publicação do e-book. Dando continuidade, passamos ao item “7”
Assuntos gerais: Ficou acordado que será elaborado um comunicado para divulgação
nas redes sociais e por whatsapp sobre a prorrogação dos prazos e que o evento será
mantido no mês de outubro. Foi definido que a próxima reunião da diretoria catarinense
será realizada ainda no mês de abril, em data e local a ser definido posteriormente. Sem
mais para o momento eu, Carla Peres Souza, lavrei a presente ata que, após lida,
aprovada e assinada será arquivada nas dependências do IFC/Camboriú.

