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Ata da 13ª reunião diretoria regional eleita da SBEM-SC – Aos doze dias do mês de
fevereiro de dois mil e vinte e um, reuniram-se via Google Meet, das 9h às 11h: Ademir
Damázio, André Vanderlinde, Araceli Gonçalves, Bazilício Manoel de Andrade Filho,
David Antônio da Costa, Marisol Vieira Melo, Marleide Coan Cardoso, Morgana
Scheller, Regina Célia Grando e Viviane Clotilde da Silva, para deliberar sobre a seguinte
ordem do dia: (1) VIII ECEM; (2) Acordo de cooperação IFSC e SBEM-SC; (3)
Oferta de Cursos de Formação Continuada; (4) E-book, 2ªed.; (5) Alteração no
Regimento da SBEM e, (6) Assuntos gerais. Iniciada as discussões sobre (1) VIII
ECEM: Bazilício informa a quantidade de 41 submissões de trabalhos, inclusive com
participantes de outros estados. Considera que poderá ampliar, tendo em vista a ampliação
do prazo até último dia de fevereiro do corrente ano. Destaca sobre o subeixo de “Feiras
de Matemática”, a fim de envolver mais professores e estudantes. André informa que até
o momento há 369 inscrições, sendo 208 estudantes e 71 docentes. Complementa da
dificuldade da plataforma da SBEM de Gestão de Eventos, a exemplo do template que
desconfigura, como no caso a possibilidade de edição, além do próprio processo de
submissão. Morgana sugere que se leve isso à Diretoria Nacional, mostrando a
necessidade do aprimoramento da plataforma, tendo em vista que é acessada por outros
estados também. André se prontifica em marcar reunião com Antonio, responsável pelo
sistema da SBEM-Nac. E reforça que os autores dos trabalhos, posteriormente, deverão
se cadastrar na Plataforma Even3 – ações para intensificar em março e abril, para
certificação e anais. Em relação à divulgação do ECEM, a Araceli, com auxílio dos
voluntários Carol e Lucas, expõe as redes sociais e os acessos, refletindo positivamente
na adesão. Regina informa que fez reunião com alunos pós-graduandos e aguarda número
de trabalhos submetidos e a dinâmica das salas. (2) Acordo de cooperação IFSC e
SBEM-SC: Bazilício aguarda o documento desde novembro/2020 para a parceria.
Morgana informa o andamento da elaboração do PPC do Curso “Processos de Escrita” e
encaminhamentos do IFSC. Também, juntamente com a Marisol, contataram os
professores que ministraram na 1ª edição para uma possibilidade de participação na
reedição, previsto inicialmente, para junho de 2021. Uma reunião deverá ser realizada
nos próximos dias. Reforça que no ECEM é momento para a divulgação do Curso da
Escrita. (3) Oferta de Cursos de Formação Continuada: Viviane expõe o levantamento
de temáticas de interesse dos sócios e, apesar de amplo, Regina vê a possibilidade de
convergir em grandes eixos. Ademir, André, Regina e Viviane, podem ir se articulando
para a elaboração do Curso, para parceria com o IFSC. (4) E-book: Inclusão do Prólogo,
elaborado pelo Prof. Dr. Júlio Faria Corrêa (UFSC/Blumenau) que deverá
complementado e depende da Nacional para a alteração do ISBN. Araceli sugere uma
revisão para 2ª edição ser relançado no ECEM. (5) Alteração no Estatuto da SBEM:
Regina expõe o histórico do Estatuto, destaca o objetivo, estrutura e mudanças necessárias
no Documento. Em 2013 houve grande mudança, devido ao Código Civil nacional, a
partir das determinações jurídicas, como em relação aos sócios, p. exemplo. Mudanças já
ocorridas: não ter acúmulo de cargos na SBEM, pois havia casos de Diretores Regionais
sendo simultaneamente coordenadores de GT, o que reflete diretamente na
representatividade e no voto; além da sobrecarga de trabalho; criação de novas categorias
de sócios; padrão/organograma dos cargos das diretorias regionais, o que implica nos
regimentos internos das regionais; criação do Conselho Fiscal nas regionais. O
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cronograma proposto: até 31/03/2021, membros de CND encaminham
sugestões/alterações para a Comissão; discutindo nas bases e elaborar um documento
único da SBEM-SC, e encaminhar para a Comissão, para então ser encaminhamento à
Direção Nacional. Sendo assim, detalha o cronograma, até a Assembleia, prevista no
SIPEM. E, posteriormente, revisões dos Regimentos internos das regionais, com
mudanças para a próxima gestão. Além do tratamento com identidade visual, das
coordenações científicas e operações dos eventos e são diretorias regionais e, constituição
de núcleos. Encaminhamentos: enviar para todos os sócios e posteriormente Bazilício e
Regina fazem uma síntese. (6) Assuntos gerais: Comunicado: Atas estão atualizadas no
site. Bazilício solicita atualização da SBEM-Nac, dos sócios 2021, pois até momento, 30
sócios. Sem nada mais a tratar, a próxima reunião da diretoria regional ficou definida para
12/03/2021, via Google Meet, as 10h, e eu, Marisol Vieira Melo, lavrei a presente ata que,
após lida e aprovada via e-mail pelos membros da diretoria eleita presentes, será
arquivada.

“Colaborar e consolidar a SBEM-SC”
Diretoria Regional Triênio 2020-2023
Página 2 de 2

