
Ata 08/2019 – 8a  reunião da diretoria regional da SBEM/SC – Aos dezenove e vinte 

dias do mês de novembro de dois mil e dezenove, reuniram-se nas dependências do 

Instituto Federal Catarinense – campus Rio do Sul, das 13h30min às 21h00min (dia 

dezenove) e das 8h30min às 12h30 (dia vinte), André Vanderlinde da Silva, Araceli 

Gonçalves, Bazilicio Manoel de Andrade Filho, Carla Peres Souza, Cintia Rosa da Silva 

(parcialmente, via Skype), Débora Regina Wagner (parcialmente, via Skype) e Morgana 

Scheller,  para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1) Definição da programação 

do VIII Encontro Catarinense de Educação Matemática (ECEM); 2) Planejamento 

das atribuições e cronograma das diversas comissões que estarão atuando na 

organização do ECEM; 3) Organização de E-book; 4) Encaminhamento do 

módulo final do curso “Processos de escrita do professor que ensina matemática”; 

5) Anais do I Fórum Catarinense das Licenciaturas que Formam Professores que 

Ensinam Matemática; 6) Planejamento das atividades da diretoria para o último 

ano de gestão (dois mil e vinte); 7) Assuntos gerais. Iniciando os trabalhos com os 

itens “1” Definição da programação do VIII Encontro Catarinense de Educação 

Matemática (ECEM) e “2” Planejamento das atribuições e cronograma das 

diversas comissões que estarão atuando na organização do ECEM: Inicialmente foi 

realizada a leitura, revisão e aprovação dos itens que irão compor o site: temática, 

apresentação, histórico, objetivos, público alvo, eixos temáticos e subeixos, 

programação geral, datas importantes, inscrições e modalidade dos trabalhos 

(informações disponível no Google Drive: sbemsc.ecem@gmail.com). Dando 

continuidade, André informou que já está trabalhando no site, na plataforma de 

inscrições e submissões. André informou que o site está no ar no dia primeiro de 

dezembro (01/2). Em relação ao processo de certificação, Morgana sugeriu que os 

certificados sejam entregues durante o evento. André se comprometeu a verificar junto à 

UFSC Blumenau essa demanda. Caso não seja possível emitir de forma antecipada pela 

UFSC, Morgana informou que poderá fazer a emissão via IFC Rio do Sul. Bazilicio 

apresentou a proposta de template, normas para submissão e critérios de avaliação. 

Bazilicio assumiu o compromisso de finalizar as alterações propostas até o dia 01/12 

para publicação no site. Araceli relatou a possibilidade do IFC apoiar o evento e, em 

contrapartida, organizar o fórum das licenciaturas como atividade paralela. Foi 

solicitado que a comissão local verifique a possibilidade de instalação de cantina e de 

venda de livros. André apresentou as artes para os diferentes materiais do evento 

(folder, banner, cartaz, pasta). Débora será responsável pela submissão do projeto do 

ECEM a agências de fomento (prazo para apresentar o projeto a diretora: 10/12). Cintia 

analisará as linhas de pesquisas dos programas de pós-graduação do estado. Morgana 

apresentou um levantamento prévio dos principais temas de pesquisa dos sócios da 

SBEM – Regional SC. Carla dará continuidade a esta atividade. Bazilicio organizará o 

caderno de programação e resumos e os Anais do evento. André irá verificar a 

plataforma de pagamento. Carla irá encaminhar a circular de divulgação até o dia 01/12. 

Datas importantes aprovadas: 27/11/2019- Prévia do site para conferência interna 

(André); 27/11/2019- prévia da circular, para conferência (Carla); 01/12/2019- Site no 

ar (versão prévia); 01/12/2019- Envio da circular; 10/12/2019- versão preliminar de 

projeto para fomento externo (Débora); 10/12/2019- Investigar possíveis contrapartidas 

de prefeituras, associações de municípios, SDRs; 14/12/2019- Testes na plataforma de 

inscrição/submissão; 01/02/2020- Publicação do site completo; 01/02/2020- Sugestões 

de nomes para o comitê científico; 10/05/2020- Aprovação das mesas temáticas serão 

aceitas pela coordenação do evento. “3” Organização de E-book: Araceli informou 

que Ademir providenciará a organização do e-book, com previsão de lançamento 

durante o ECEM. “4” Encaminhamento do módulo final do curso “Processos de 



escrita do professor que ensina matemática”: Morgana informou que as atividades do 

curso estão caminhando para a conclusão e propôs que os membros da diretoria atuem 

no último módulo como avaliadores dos trabalhos de conclusão (seguindo as 

modalidades trabalhadas no decorrer do curso). “5” Anais do I Fórum Catarinense 

das Licenciaturas que Formam Professores que Ensinam Matemática: Bazilicio 

informou que está trabalhando na organização dos Anais e que pretende publicá-lo até o 

dia vinte de dezembro. “6” Planejamento das atividades da diretoria para o último 

ano de gestão (dois mil e vinte): Araceli ressaltou a necessidade de se organizar a 

Assembleia Geral durante o ECEM, onde deverá ser apresentado um relatório das 

atividades desenvolvidas no triênio 2017-2020 e a prestação de contas. “7” Assuntos 

gerais: Foi definido que a próxima reunião da diretoria catarinense será realizada no dia 

dezesseis de dezembro de dois mil e dezenove no Instituto Federal Catarinense, campus 

Camboriú. Sem mais para o momento eu, Bazilicio Manoel de Andrade Filho, lavrei a 

presente ata que, após lida, aprovada e assinada será arquivada nas dependências do 

IFC/Camboriú.   


