
 

 

Edital de convocação da eleição para o triênio 2016-2019 

 
Pelo presente Edital, está convocada a eleição para os cargos da Diretoria 
Nacional Executiva (DNE), dos membros da Comissão Editorial Nacional (CEN) 
e do Conselho Nacional Fiscal (CNF) da Sociedade Brasileira de Educação 
Matemática (SBEM).  
  
 
DA INSCRIÇÃO DE CHAPAS 
 

• O período para inscrição de chapas com programa de ações é de 
02/03/2016 a 01/04/2016. 

• A inscrição deve ser realizada por meio de formulário próprio eletrônico 
disponibilizado no período das inscrições no Portal da SBEM 
(www.sbembrasil.org.br)  

• As inscrições serão homologadas somente com o preenchimento 
completo do formulário on-line, segundo as orientações oferecidas no 
formulário, e verificando-se que todos os inscritos na chapa são sócios 
desta sociedade com anuidade de 2016 quitada..  

• Dentre os itens solicitados está um Programa de Trabalho a ser 
desenvolvido no período da gestão da nova chapa (2016-2019), o qual 
ficará exposto no site da SBEM durante o período de votação. 

• Os cargos a serem preenchidos são os seguintes: 
 
 Diretoria Nacional Executiva (DNE) 

De acordo com o Estatuto da SBEM, a DNE é composta pelos seguintes 
cargos: Presidente, Vice-Presidente, 1º Secretário, 2º Secretário, 3º 
Secretário, 1º Tesoureiro e 2º Tesoureiro. 

 
Comissão Editorial Nacional (CEN) 

De acordo com o Estatuto da SBEM, a CEN é composta por 18 
membros eleitos, mais o 1º Secretário, que coordena a Comissão. A 
escolha de membros eleitos se dará juntamente com a eleição da DNE. 
O Estatuto estabelece o limite máximo de dois mandatos consecutivos e 
veda a participação de mais de 3 (três) membros de uma mesma 
Regional da SBEM nesta comissão. A lista, que compõe o anexo I deste 
edital, traz os membros eleitos da atual CEN, informa se eles estão no 
1º ou 2º mandato e a qual SBEM Regional pertencem. 

• Todos os interessados em participar do CEN, no triênio 2016-
2019, deverão se inscrever em formulário próprio a ser 
disponibilizado em www.sbembrasil.org.br. Precisarão se 



inscrever na eleição, inclusive, os membros atuais, que estejam 
no primeiro mandato, e que tenham intenção de permanecer no 
CEN. 

• As inscrições serão homologadas somente com o 
preenchimento completo do formulário on-line, segundo as 
orientações oferecidas no formulário, e verificando-se se o 
interessado em participar da CEN é sócio desta sociedade com 
anuidade de 2016 quitada.  

 
Conselho Nacional Fiscal (CNF) 

De acordo com o Estatuto da SBEM, o CNF é constituído por 3 (três) 
membros efetivos e 01 (um) membro suplente, eleitos juntamente com a 
DNE. 

• Os membros do CNF serão escolhidos juntamente com a DNE e 
deverão efetivar sua inscrição juntamente com a chapa que 
concorrerá à DNE. 

• As inscrições serão homologadas somente com o 
preenchimento completo do formulário on-line, segundo as 
orientações oferecidas no formulário, e verificando-se que todos 
os inscritos na chapa são sócios desta sociedade com anuidade 
de 2016 quitada  

 
 
DA VOTAÇÃO 

• O período para votação é de 02/05/2016 a 20/05/2016. 
• As votações serão realizadas exclusivamente por meio eletrônico 

acessando a página da SBEM, no portal www.sbembrasil.org.br.  
• A proclamação da chapa eleita somente ocorrerá após o julgamento de 

todos os recursos interpostos 
 
DO CRONOGRAMA 
  
 O cronograma para a execução de todo o processo eleitoral é o seguinte: 
  

• Divulgação do Edital de Convocação da Eleição: 01/03/2016 
• Período de inscrições das chapas para a DNE/CNF e inscritos para o 

CEN: 02/03/2016 a 01/04/2016 
• Homologação das chapas inscritas/candidatos inscritos: 05/04/2016 
• Exibição no Portal da SBEM das chapas inscritas e de seus respectivos 

programas, bem como dos inscritos para o CNE: 05/04/2016 a 
29/04/2016  

• Votação eletrônica: de 02/05/2016 a 20/05/2016 
• Apuração dos votos e divulgação dos resultados: até 25/05/2016 
• Período para possível interposição de recursos: até 30/05/2016 
• Período para avaliação dos recursos: de 31/05/2016 a 02/06/2016 
• Divulgação da chapa eleita: até 05/06/2016  

 
De acordo com o Estatuto da SBEM, caso nenhuma chapa venha a se 
inscrever no atendimento à convocação feita pela Comissão Eleitoral, a 
escolha da DNE, da CEN e do CNF deverá ser efetuada pela Assembleia Geral 



Ordinária, durante o Encontro Nacional de Educação Matemática (ENEM) 
imediatamente posterior à data do edital de convocação. 
  

 
COMISSÃO ELEITORAL 

 Cláudia Regina Flores – 2ª Secretária DNE 
Lúcia  Maria Aversa Villela – 1ª tesoureira DNE 
Maurício Rosa – Sócio Efetivo    
  
 
 

ANEXO I 
  
 

MEMBROS DA COMISSÃO EDITORIAL NACIONAL (CEN) DA SBEM 
(2013-2016) 

   
Adair Mendes Nacarato  2. ° mandato SP 
Barbara L. Bianchini 1. ° mandato SP 
Célia Maria Carolino Pires 1. ° mandato SP 
Edda Curi 1. ° mandato SP 
Eurivalda Santana 1. ° mandato BA 
Eva Maria Siqueira Alves 2. ° mandato SE 
Gilda Lisbôa Guimarães 2. ° mandato PE 
José Carlos Pinto Leivas 1. ° mandato RS 
Jussara de Loiola Araújo 1. ° mandato MG 
Maria Aparecida Viggiane Bicudo 1. ° mandato SP 
Maria Isabel Ramalho Ortigão 1. ° mandato RJ 
Marcelo Almeida Bairral 2. ° mandato RJ 
Marcelo Camara dos Santos 1. ° mandato PE 
Mônica Mandarino 2. ° mandato RJ 
Regina Buriasco 1. ° mandato PR 
Regina Pavanello 1. ° mandato PR 
Rodrigo Dalla Vecchia 2. ° mandato RS 
Suely Scherer 2. ° mandato MS 
Vinício de Macedo Santos 1. ° mandato SP 

  

  

 


