
Ata 04/2019 – 4a reunião da diretoria regional da SBEM/SC – Aos doze dias do mês 

de julho de dois mil e dezenove, reuniram-se via Skype, das 13h30min às 14h40min, 

Ademir Damazio, André Vanderlinde da Silva, Araceli Gonçalves, Bazilicio Manoel de 

Andrade Filho, Carla Perez Souza, Débora Regina Wagner e Morgana Scheller, para 

tratarmos sobre a logística de inscrição do Fórum Catarinense de Licenciaturas de 

professores que Ensinam Matemática, bem como de assuntos gerais relativos a este 

evento. Iniciando os trabalhos, após recepção dos participantes pela coordenadora 

Araceli, André informou que ele e Cintia Rosa da Silva dividiram as atribuições 

concernente a comissão local organizadora. Cintia ficou responsável pela parte 

financeira do evento e que o projeto enviado à FAPESC foi aceito, dispondo a SBEM 

de uma valora de oito mil reais para passagens e diárias. Em seguida, André fez 

apresentação dos trabalhos realizados sob sua coordenação relativos à apresentação da 

“Plataforma de inscrição e submissão de trabalhos”. O site da SBEM SC está localizado 

em https://www.sbemsc.com/ e, no mesmo, os visitantes podem acessar a página que 

contém informações sobre o Fórum. Em seguida, Araceli fez algumas perguntas para 

tirar dúvidas a respeito da página do evento, as quais foram respondidas. André destaca 

que a plataforma que está sendo estudada para a inscrição e submissão dos trabalhos 

também gera a certificação, tendo para isso um custo de dois reais e noventa e nove 

centavos. Bazilicio também questiona s obre o funcionamento da plataforma e sobre 

quem vai gerenciar o site das inscrições e dos trabalhos, visto que deseja obter 

informações relativas ao comitê científico, tais como: acesso do avaliador, bem como 

demais encaminhamentos para não gerar problemas para o comitê científico. Sobre isso, 

André irá obter informações e informar em momento posterior. Araceli e Bazilício 

trazem uma demanda referente ao número de representantes por instituição. Os 

participantes deliberaram por não limitar. Sobre a divulgação, eles informam que estão 

enviando e-mail e que vão intensificar os contatos nos próximos dias. Decidiu-se que 

houver a necessidade de prorrogação de inscrição, essa será apenas para ouvintes, visto 

não prejudicar os trabalhos do comitê científico. Carla também socializa sobre suas 

demandas, afirmando que está tudo organizado. Em seguida, passou-se aos assuntos 

gerais. Morgana relatou o andamento das atividades do curso “Os processos de escrita 

do professor que ensina matemática”, informando que falta apenas um módulo para ser 

gravado e que as devolutivas dos participantes têm sido boas. Foi agendada a próxima 

reunião da diretoria catarinense para início de agosto, também via Skype. Sem mais 

para o momento eu, Morgana Scheller, lavrei a presente ata que, após lida, aprovada e 

assinada será arquivada nas dependências do IFC/Camboriú. 
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