
Ata 02/2019 – 2a  reunião da diretoria regional da SBEM/SC – Aos trinta e um dias 

do mês de maio de dois mil e dezenove, reuniram-se via Skype, das 13h30min às 

14h30min, Ademir Damazio, André Vanderlinde da Silva, Araceli Gonçalves, Bazilicio 

Manoel de Andrade Filho, Carla Perez Souza e Morgana Scheller,  para deliberar sobre 

a seguinte ordem do dia: 1) Organização do Fórum Catarinense de Licenciaturas de 

professores que Ensinam Matemática; 2) Curso “O Processo de Escrita do 

Professor que Ensina Matemática”; 3) Assuntos gerais.  Iniciando os trabalhos com 

o item “1” 2) Organização do Fórum Catarinense de Licenciaturas de professores 

que Ensinam Matemática: André relatou que submeteu o projeto do Fórum na 

FAPESC, em nome de Cíntia Rosa da Silva. Sobre a programação relatou que está bem 

estruturada e disponível na pasta do google drive da diretoria da SBEM/SC. Em relação 

ao material de divulgação André informou que está elaborado pelo comitê de 

comunicação da UFSC – Blumenau. Araceli sugeriu que a divulgação oficial seja 

realizada após o início do curso. Bazilicio sugeriu que seja elaborado um documento 

com orientações sobre as inscrições para os coordenadores dos cursos de licenciatura 

que foram professores que ensinam matemática no estado de Santa Catarina. Ficou 

acordado que a comissão de inscrição irá organizar esse documento. Araceli solicitou 

que o template do banner/poster e texto completo seja elaborado até a data de início da 

divulgação do Fórum. O professor Ademir ficou responsável por esta demanda. Foi 

deliberado que as publicações deverão ser elaboradas conforme os grupos de discussão 

propostos pela comissão organizadora do Fórum. Carla informou que está elaborando 

um documento para ser anexado ao ofício para a busca de recursos financeiros e que 

está fazendo o levantamento dos itens necessários para o evento. Bazilicio propôs o 

cronograma a seguir para direcionar as atividades de organização e divulgação do 

Fórum: dez de junho (10/06/19): prazo para comissão de inscrição e para o comitê 

científico finalizarem um documento com orientações aos participantes e estruturação 

dos templates; doze de junho (12/06/19): prazo para aprovação pelos membros da 

diretoria das orientações aos participantes e dos templates; dezessete de junho 

(17/06/19): início da divulgação do Fórum e prazo para que o site da SBEM/SC esteja 

no ar. O presente cronograma foi apreciado e aprovado pelos presentes. Finalizando este 

item da pauta, Araceli propôs iniciar o contato com a imprensa para divulgação do 

Fórum. “2” Curso “O Processo de Escrita do Professor que Ensina Matemática”: 

Morgana e Araceli apresentaram o relatório das atividades do curso e os procedimentos 

adotados para sua execução. Araceli informou que a SBEM/SC está contanto com a 

colaboração de um bolsista voluntário para estruturação dos módulos do curso na 

plataforma Canvas. Araceli informou que foi firmada uma parceria com o LANTEC da 

UFSC-Florianópolis para gravação de quatro módulos. Morgana informou que o 

material do módulo um já está postado na plataforma CANVAS, que os inscritos já 

estão cadastrado. Morgana informou que na data de hoje será enviado um email com as 

orientações relativas ao cadastro na plataforma pelo cursista e com o cronograma do 

curso. “3” Assuntos gerais: Araceli solicitou que o planejamento do e-book e da revista 

sejam reativados no início de 2020. Araceli propôs a organização de uma agenda 

publicitária para dar visibilidade a SBEM/SC. Morgana propôs a criação de uma 

camiseta da SBEM para o Fórum e de banners para divulgação das atividades. Foi 

agendada a próxima reunião da diretoria catarinense para o dia vinte e oito de junho de 

dois mil e nove, as 13h30min, via Skype. 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.   

 



 

 


