
Ata 08/2020 – 7a reunião da diretoria regional da SBEM/SC – Aos décimo sétimo 

dias do mês de agosto de dois mil e vinte, reuniram-se via Google Meet, das 16h00min 

às 17h15min, Ademir Damázio, André Vanderlinde da Silva, Araceli Gonçalves, 

Bazilício Manoel de Andrade Filho, Carla Peres Souza, Cintia Rosa da Silva e Morgana 

Scheller, Débora Regina Wagner justificou ausência, para deliberar sobre a seguinte 

ordem do dia: 1) Edital de publicação de e-book pela SBEM nacional; 2) Prestação 

de contas projeto FAPESC- Fórum; 3) Organização do VIII ECEM; 4) Boletim 

informativo gestão 2018-20 SBEM-SC; 5) Assuntos gerais. Iniciando os trabalhos 

com o item “1” Edital de publicação de e-book pela SBEM nacional: Araceli inicia a 

reunião explicando como foi o trâmite de lançamento do edital da SBEM Nacional para 

publicação do e-book, salientando que a publicação acontecerá apenas a partir de março, 

pois o período de avaliação vai de 24/11/2020 a 02/02/2021. Em seguida, Ademir 

socializa o que está previsto no edital e explica as condições para submissão do e-book, 

confirmando o prazo para publicação a partir de março, caso seja aprovado, também a 

exigência de todos os autores serem sócios da SBEM, havendo três que não são. Além 

disso, salienta que ao submeter ao referido edital, o material passará novamente por 

análise de pareceristas e questiona como ficaria a situação dos pareceristas locais, que já 

realizaram tal análise. Informa que o material está finalizado, pronto para diagramação, 

necessitando apenas esclarecer alguns aspectos quanto a elaboração de ficha 

catalográfica, registro ISBN e informe editorial, caso a realização do material não seja 

pelo edital. Após deliberação no grupo decidiu-se que o e-book não será submetido ao 

edital da SBEM Nacional, pois buscar-se-á publicar ainda durante o mandato dessa 

diretoria, que finaliza em novembro de 2020. Além disso, foram mencionadas as 

dificuldades de atender diversas exigências impostas pelo edital, nesse momento. 

Araceli fará contato com o presidente da SBEM Nacional professor Marcelo Almeida 

Barral e a vice presidente professora Fátima Peres Zago de Oliveira, para verificar a 

possibilidade de hospedar o e-book na página da SBEM Nacional. Caso haja negativa, o 

grupo buscará parceria com outras instituições universitárias e institutos para utilização 

do repositório. Bazilício argumenta que não deve ser utilizado repositório que possa um 

dia ser desativado, para não perder a publicação do e-book. A diagramação do material 

será feita por um colaborador do grupo, sem custos. Dando continuidade, passamos para 

o item “2” Prestação de contas projeto FAPESC- Fórum: Cintia explica que ainda 

não houve o envio da prestação de contas para a FAPESC devido a suspensão das 

atividades por conta da pandemia da Covid-19. Destaca que teremos de fazer um 

ressarcimento do valor referente as despesas de transporte e hospedagem do professor 

Adones, nosso convidado que não compareceu ao evento. Para tanto, a tesouraria da 

SBEM Nacional solicita documentos comprobatórios das despesas de forma individual, 

mas como as compras foram feitas de forma coletiva, não temos estes documentos. 

Segue colocando já ter feito várias tentativas por e-mail e contato telefônico para 

solicitação de um ofício a FAPESC, direcionado a SBEM Nacional, explicando e 

comprovando a situação. Devido a pandemia, os funcionários da FAPESC estão 

trabalhando de forma remota e está difícil encaminhar documentação e estabelecer 

contato. A pendência financeira é de R$ 587, 37. Após deliberação no grupo a 

professora Cintia recebeu a incumbência de encaminhar a prestação de contas da 

FAPESC sem o ressarcimento do valor, na esperança que ao averiguarem a falta deste, 

gerem um documento requisitando e que este seja aceito pela tesouraria as SBEM 

nacional como comprovação que justifique o repasse. Outrossim, também irá 

encaminhar um email para a tesouraria da SBEM nacional questionando se haverá a 

possibilidade da restituição dos valores em momento posterior ao encerramento da 

gestão desta diretoria. Registra-se aqui, que os membros da diretoria atual assumem a 



responsabilidade sobre essa pendência, buscando sua solução mesmo depois da posse da 

próxima gestão. Dando sequência, passamos ao item “3” Organização do VIII 

ECEM: Araceli fala da importância de retomada das ações para organização e 

divulgação do evento. Informou que enviou proposta oficial para a Secretaria de Estado 

da Educação, por meio de um ofício, para participação de profissionais da rede estadual, 

representantes das diretorias regionais, custeadas inscrições e diárias pelo órgão 

mantenedor. Ficou definido a necessidade de marcar uma reunião da diretoria 

especificamente para tratar dessa retomada das atividades relacionadas ao VIII ECEM, 

na próxima semana. Dando continuidade, passamos ao item “4” Boletim informativo 

gestão 2018-20 SBEM-SC: Bazilício explicou que o material está em fase de 

finalização, faltando apenas receber dois textos dos convidados, os quais serão 

contatados nos próximos dias. Após, estará pronto para iniciar a diagramação. Por fim, 

passamos ao item “5” Assuntos gerais: Araceli questiona que é preciso verificar quais 

os trâmites legais para o encerramento da gestão atual, se comprometendo a contatar a 

SBEM Nacional para esclarecer as dúvidas. Propõe também pensarmos em alguma 

atividade de encerramento dessa gestão com a participação dos sócios. Foi definido que 

a próxima reunião da diretoria catarinense será realizada no dia vinte e quatro do mês de 

agosto, as 15h00min, pelo Google Meet. 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.   


