
Ata 07/2019 – 7a  reunião da diretoria regional da SBEM/SC – Aos dezoito dias do 

mês de outubro de dois mil e dezenove, reuniram-se nas dependências do Instituto 

Federal Catarinense – campus Camboriú, das 09h15min às 12h00min e das 13h30min 

às 17h00, André Vanderlinde da Silva, Araceli Gonçalves, Bazilicio Manoel de 

Andrade Filho, Cintia Rosa da Silva (via Skype no período matutino), Débora Regina 

Wagner (via Skype no período vespertino) e Morgana Scheller,  para deliberar sobre a 

seguinte ordem do dia: 1) Avaliação do I Fórum Catarinense de Licenciaturas de 

professores que Ensinam Matemática; 2) Organização do módulo final do curso 

“O Processo de Escrita do Professor que Ensina Matemática; 3) Organização do 

Encontro Catarinense de Educação Matemática; 4) Assuntos gerais. Iniciando os 

trabalhos com o item “1” Avaliação do I Fórum Catarinense de Licenciaturas de 

professores que Ensinam Matemática: Araceli sugeriu fazer um formulário de 

avaliação do fórum. Morgana sugeriu que André relatasse os pontos positivos e 

negativos do evento. André informou que está organizando um checklist dos pontos que 

deverão ser pensados de forma antecipada para eventos futuros, entre esses, destacou: 

decentralizar as atividades, de forma que o membro da diretoria que assumir 

determinada função seja responsável por todas as implicações da mesma até sua 

finalização, incluindo itens relacionados a logística, inscrição, submissão, hospedagem, 

entre outros; em eventos futuros nomear um coordenador geral e coordenadores de 

demais comissões; rever acesso à internet; acompanhamento de editais de fomento. 

Dada a dimensão do ECEM, Araceli recomendou que todos aqueles que assumam 

alguma atribuição a finalizem no prazo estabelecido em reunião, para que nenhum dos 

envolvidos tenha uma sobrecarga de trabalho. Bazilicio sugeriu que durante eventos 

futuros organizados pela SBEM todos assumam a função de comissão organizadora 

durante os dias da atividade. Pontos levantados pelos participantes do fórum: 

pontualidade quantos aos horários; horário da mesa redonda, que por ser após uma 

palestra impossibilitou muitos de fazer colocações; poucos grupos de discussão; falta de 

um grupo de discussão relacionadas às feiras de matemática (foi justificado que ela não 

foi incluída por ser um evento focado na formação docente e que foram pensados em 

eixos que são comuns a diferentes instituições e pensados em temas pertinente a 

formação docente); o não envio da carta de aceite dos trabalhos. Bazilicio sugeriu que 

os convidados que os coordenadores e relatores de grupos de discussão sejam pessoas 

com pesquisas na temática proposta. André sugeriu que a comissão organizadora 

indique um coordenador para o grupo de discussão e que esse forme sua equipe de 

trabalho. Araceli destacou que um ponto positivo foi a contribuição de várias 

instituições nos grupos de discussão. Araceli também relatou os elogios quanto aos 

materiais confeccionados (pasta, bloco, caneca). Em relação aos Anais, Bazilicio 

informou que irá começar a organizá-lo nos próximos dias. André relatou que a direção 

da UFSC campus Blumenau parabenizou a comissão organizadora do evento. Bazilicio 

sugeriu encaminhar um relatório aos sócios com prestação de contas. André e Araceli se 

comprometeram a organizá-la. “2” Organização do módulo final do curso “O 

Processo de Escrita do Professor que Ensina Matemática: Morgana relatou o 

andamento das atividades dos módulos do curso e informou que já disponibilizou 

algumas informações relativas ao modulo sete, inclusive o template da atividade final. 

Informou que os trabalhos serão encaminhados aos orientadores por demanda. Foi 

acordado que os membros da diretoria serão responsáveis pela orientação e correção dos 

trabalhos finais. Em relação ao certificado, foi definido que eles serão emitidos somente 

para os participantes que concluíram 100% das atividades. Araceli ficou responsável por 

elaborar o modelo de certificado. “3” Organização do Encontro Catarinense de 

Educação Matemática - ECEM: Morgana deu início a este item da pauta apresentando 



um documento (escritos iniciais) com sugestões para o evento, as quais foram 

analisadas e deliberadas. Foi definido que o ECEM será organizado em três eixos 

temáticos (Formação de Professores que Ensinam Matemática; Práticas escolares na 

Educação Matemática; Pesquisa em Educação Matemática) e em quinze subeixos 

(diretrizes curriculares e políticas públicas na formação inicial e continuada de 

professores que ensinam matemática - Pibid, residência pedagógica e outros similares; 

prática de ensino e/ou estágio supervisionado; prática como componente curricular; 

aprendizagem docente e/ou desenvolvimento profissional; conhecimento, prática e/ou 

identidade docente; linguagem em educação matemática; práticas formativas e/ou 

práticas profissionais; práticas inclusivas em/na Educação Matemática; avaliação em/na 

educação matemática; tendências em educação matemática como modelagem 

matemática, resolução de problemas, tecnologias digitais, etnomatemática, investigação 

matemática, história da matemática; feiras de matemática; concepções em Educação 

Matemática; matemática, Arte e Diversidade cultural; dimensões filosóficas, 

sociológicas e políticas na Educação Matemática; história, Filosofia e Epistemologia na 

e/ou da Educação matemática). Em relação as atividades, foi definido que o ECEM 

contará com: conferência de abertura; sessão de pôsteres, comunicações científicas, 

relatos de experiência e narrativas; minicursos; mesas de experiências/mesas redondas. 

Em relação as comissões, ficou assim acordado: Coordenação geral: Morgana; 

Comissão organizadora: membros da diretoria; Comitê Científico: Bazilicio; Comissão 

de divulgação/comunicação: Araceli; Comissão financeira: Araceli e André; Comissão 

local: Morgana; Submissão de projetos a órgãos de fomentos e parceiras com 

instituições: Araceli e Morgana; Comissão de inscrição: André. Ficaram definidas as 

atribuições a seguir para serem cumpridas até a próxima reunião: André ficou 

responsável por verificar o sistema de inscrições (inscrição/submissão/pagamento da 

taxa), elaboração das artes do evento e site do evento; Bazilicio ficou responsável de 

finalizar a proposta de template (já iniciada pelo professor Ademir), normas para 

submissão e avaliação; Araceli ficou responsável de organizar as normas para a 

modalidade narrativa/roda de conversa e escrever o texto correspondente; ficou 

responsável ainda de entrar em contato com o Instituto Federal Catarinense para firmar 

parceria; Morgana ficou responsável de organizar um texto que explique o 

procedimento para submissão de acordo com os eixos e os subeixos (cada autor deverá 

escolher um eixo e um subeixo) e fazer um levantamento estrutura do local do ECEM; 

Ademir ficou responsável de viabilizar o lançamento do e-book até o ECEM; Carla 

ficou responsável de fazer o levantamento das linhas de pesquisa dos sócios da 

SBEM/SC; Débora e Cintia ficaram responsáveis de fazer o levantamento das linhas de 

pesquisa dos programa de pós-graduação de Santa Catarina. Ficou acordado que todos 

os membros da diretoria deverão fazer a leitura do documento disponível no google 

drive do ECEM para a próxima reunião. “4” Assuntos gerais: Foi aprovado a 

nomeação de três bolsistas voluntários para a SBEM/SC, são eles: Lucas Martini e 

Maroa Carolina Zimpel, que serão responsáveis pelo setor comunicação (e-mails e redes 

sociais) e Mateus Calione (criação de artes e site). Foi definido que a próxima reunião 

da diretoria catarinense será realizada nos dias dezenove (períodos vespertino e noturno) 

e vinte (períodos matutino e vespertino) de novembro no Instituto Federal Catarinense, 

campus Rio do Sul. 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.   


