
 

Camboriú, 04 de novembro de 2017. 

 

À Comissão do processo de eleição para a Diretoria Regional da SBEM-SC 

 

 Em resposta ao edital de convocação para eleição da SBEM-SC, divulgado no dia 

20 de outubro de 2017, solicitamos a inscrição da chapa Educação Matemática: 

desafios e possibilidades, constituída da maneira abaixo, no referido pleito. 

 

Cargo Nome completo Instituição por extenso CPF 

Diretor 
regional 

Araceli Gonçalves 
Instituto Federal Catarinense 

05436173942 

Vice-diretor 
regional 

Débora Regina Wagner 
Universidade Federal de Santa 

Catarina 
025540139-69 

Primeiro 
secretário 

Carla Peres Souza 

Secretaria Estadual, 
Universidade do Estado de Santa 
Catarina, Universidade do Vale 

do Itajaí  

779047880-04 

Segundo 
secretário 

Bazilício Manoel de 
Andrade Filho 

Instituto Federal de Santa 
Catarina 

051755759-29 

Primeiro 
Tesoureiro 

Morgana Scheller 
Instituto Federal Catarinense 

817223629-87 

Segundo 
tesoureiro 

André Vanderlinde da 
SIlva 

Universidade Federal de Santa 
Catarina 

053081099-90 

Primeiro 
suplente 

Cintia Rosa da Silva de 
Oliveira 

Universidade Federal de Santa 
Catarina 

008881459-93 

Segundo 
suplente 

Ademir Damazio 
Universidade do Extremo Sul 

Catarinense 
141716949-49 

 

 
 Nossa proposta de gestão da Diretoria Regional de Santa Catarina para o 
próximo triênio segue em anexo. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Constituída por representantes de instituições e regiões distintas, a presente 
chapa surgiu da forte necessidade de reestabelecer uma regional da SBEM no estado, 
no intuito de fortalecer a educação matemática catarinense em temos de ensino, 
pesquisa e extensão.  

Objetiva-se realizar no próximo triênio, ações com vistas à valorização do 
trabalho do professor que ensina Matemática, dando suporte e incentivo a formação 
continuada destes.  

Tendo ciência dos desafios de assumir uma diretoria desta grandeza, propomos 
uma gestão colaborativa e democrática, buscando a parceria e o diálogo com demais 
órgãos ligados a Educação Matemática e ao Ensino da Matemática em Santa Catarina.  

A seguir, apresentamos nossa proposta de Trabalho: 

 Promover atividades de formação inicial e continuada a professores e futuros 
professores de Matemática, por meio de cursos/minicursos/oficinas; 

 Fazer parcerias com instituições de Ensino Superior, públicas e privadas, 
Secretaria Estadual de Educação; Secretarias Municipais de Educação, visando 
aproximação com seus professores; 

 Incentivar pesquisas relacionadas à Educação Matemática; 
 Auxiliar na gestão e organização das Feiras de Matemática do estado; 
 Organizar o VII Encontro Catarinense de Educação Matemática.  
 Buscar dar incentivo/auxílio da/na organização de livros oriundos de grupos de 

pesquisa do estado de Santa Catarina; 
 Retomar a publicação da Revista Catarinense de Educação Matemática; 
 Elaborar boletins periódicos contendo ações da SBEM-SC e de seus sócios; 
 Dar visibilidade local à SBEM-SC e às ações regionais relacionadas com a 

Educação Matemática; 
 Fortalecer e ampliar o quadro de sócios da SBEM-SC; 
 Fortalecer a SBEM-SC perante a SBEM nacional. 

 

http://www.sbembrasil.org.br/sbembrasil/index.php/noticias/319-vii-encontro-catarinense-de-educacao-matematica

