
 

 
PLANO DE TRABALHO  

 

CHAPA: 
Consolidação da Educação 

Matemática no  MT
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A história da Educação Matemática é recente no Brasil e que vem se 

consolidando como área de estudos e pesquisas ao longo das últimas décadas, por 

meio do esforço e comprometimento com a área de inúmeros professores de diferentes 

Estados da federação, níveis educacionais (básico e superior), que juntos ou 

individualmente lutam pela garantia da qualidade dos processos de ensino e 

aprendizagem da Matemática, visualizando a consolidação da Educação Matemática 

em seus espaços formativos e/ou profissionais.  

A história da Educação Matemática no Estado de MT também é recente e tem 

sua origem em 1999 por meio dos esforços de um grupo de professores da Educação 

Superior e Básica, especialistas e graduados, que na época, foram em busca de 

qualificação profissional pela pós-graduação (mestrados e doutorados) de forma que 

pudessem qualificar e fortalecer suas práticas de ensino, pesquisa e extensão na/pela 

Educação Matemática. Desse modo, constituíram a identidade da Educação 

Matemática no MT, que se fez por meio das ações, dos estudos e das histórias de 
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vidas de inúmeras pessoas, que neste Estado (MT), fizeram e fazem a Educação 

Matemática. 

Além disso, tendo em vista a missão da Sociedade Brasileira de Educação 

Matemática – SBEM, em âmbito nacional:  

[...] buscar meios para desenvolver a formação matemática de todo 
cidadão de nosso país. Para isso, ela congrega profissionais e alunos 
envolvidos com a área de Educação Matemática e com áreas afins e 
procura promover o desenvolvimento desse ramo do conhecimento 
científico, por meio do estímulo às atividades de pesquisa e de estudos 
acadêmicos. É também objetivo da SBEM a difusão ampla de 
informações e de conhecimentos nas inúmeras vertentes da Educação 
Matemática.2 

Neste contexto que é regional e também nacional, não partimos do zero, pois 

nesse ponto já não estamos mais, e sim, do momento histórico fruto da trajetória já 

realizada, dos acertos e erros, do que nos constituímos e, ainda, nos constituiremos em 

busca de realizações coletivas.  Toda a trajetória da SBEM-MT, nos últimos 18 anos 

(1999 a 2017), nos impulsiona a nos lançarmos como candidatos aos cargos da 

Diretoria Regional da Sociedade Brasileira de Educação Matemática – Regional Mato 

Grosso – SBEM-MT, para o triênio 2018-2020, com a seguinte constituição: 

 

 Diretora Regional – Prof. Dra. Marta Maria Darsie - UFMT/Cuiabá 

 Vice-diretora Regional – Prof. Dra. Loriége Pessoa Bitencourt – UNEMAT/Cáceres 

 Primeira Secretária – Prof. Dr. Rute Cristina Domingos Da Palma - UFMT/Cuiabá 

 Segundo Secretário -  Prof. Dr. Ivo Pereira Da Silva – UNEMAT/Cáceres 

 Primeiro Tesoureiro – Prof. Dr. Demilson Benedito Do Nascimento – IFMT/Cuiabá 

 Segunda Tesoureira – PROF. Ms. Andreia Cristina Rodrigues Trevisan - UFMT/Sinop 

 Primeiro Suplente – Prof. Ms. Liliana Karla Jorge De Moura – IFMT/Cáceres 

 Segundo suplente – Prof. Ms. Clair Teresinha Birck - Educação Básica - Cáceres 

 

Com a composição da chapa exposta anteriormente, indicamos que com a 

nossa vitória ao pleito, a Diretoria da SBEM-MT ficará sediada na Universidade 

Federal de Mato Grosso (UFMT), local de atuação docente da candidata a Diretora 

Regional.   
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A partir desses nomes que são representativos, apresentamos nosso Plano de 

Trabalho, no qual passamos a elencar pontos que são preliminares para este 

momento e que devem ser revistos e ampliados no coletivo após o processo eleitoral.  

 

PONTO 1 – CONSOLIDAÇÃO DA SBEM NO ESTADO DE MATO GROSSO 

 Divulgar a Sociedade Brasileira de Educação Matemática – SBEM e estimular a 

filiação de novos sócios (professores da Educação Básica; licenciandos e 

pesquisadores) para a SBEM/MT; 

 Aumentar, de forma quantitativa e qualitativa, o número de associados da SBEM-

MT de modo a representarem as diferentes ações que desempenham em prol da 

Educação Matemática no Estado de Mato Grosso; 

 Articular pessoas (sócios), espaços (Universidades, Institutos, Escolas) e ações 

(pesquisa, extensão, formação continuada de professores, projetos) de modo 

colaborativo visando a consolidação da Educação Matemática no MT;  

 Reativar a SBEM/MT – recuperando a sua história no Estado de Mato Grosso de 

modo a consolidá-la nos diferentes níveis educacionais por meio dos seus sócios e 

de suas ações;  

 Articular ações com a SBEM nacional e com outras SBEM Regionais; 

 Elaborar de forma coletiva e participativa com os associados da SBEM-MT o 

Regimento Interno da regional da SBEM/MT e regularizar os aspectos fiscais da 

regional da SBEM/MT; 

 

PONTO 2 – CONSOLIDAÇÃO DA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA NO ESTADO DE 

MATO GROSSO 

 Estabelecer redes entre os associados a SBEM-MT de forma a articular ações de 

Educação Matemática que sejam representativas nas diferentes Instituições de 

Educação, em diferentes níveis (Básico e Superior);  

 Aproximar e agregar os pesquisadores de Educação Matemática do Estado de 

Mato Grosso de modo a potencializar a SBEM-MT; 

 Elaborar um planejamento participativo por meio da mobilização dos educadores 

matemáticos a fim de criar Núcleos da SBEM-MT em diferentes regiões do Mato 

Grosso, que sejam espaços articuladores das diferentes Instituições de origem dos 

associados. 



 Estruturar os Grupos de Trabalhos da SBEM – mapeando as ações de 

pesquisas desenvolvidas através dos pesquisadores do Estado de MT; 

 Realizar ações propositivas junto as Instituições de Educação Superior (IES) 

que possuem licenciatura em matemática no estado para as discussões relativas 

à formação de professores;  

 Integração com a SEDUC, CEFAPROS e SEME – Secretarias Municipais de 

Educação, para fortalecimento dos processos de formação continuada para 

educadores matemáticos; 

 Apoiar propostas de implantação de mestrados (acadêmicos ou profissionais) 

na área da Educação Matemática na UNEMAT, UFMT e no IFMT e/ou proposição 

de um mestrado em associação entre as instituições de modo a reverter 

imediatamente na qualidade da educação básica do Estado; 

 Articular entre os pesquisadores em Educação Matemática pesquisas em prol 

da melhoria da Educação Matemática no Estado de Mato Grosso; 

 

PONTO 3 – Promoção de Eventos Científicos na área da Educação Matemática 

 Realizar o I Fórum das Licenciaturas em Matemática do Estado de Mato Grosso 

em 2019 e dar continuidade nos anos seguintes de forma itinerante nas IES; 

 Dar continuidade à realização dos Encontros Matogrossense de Educação 

Matemática de modo itinerante nas diferentes localidades e IES; 

  Apoiar e estimular a realização de jornadas, seminários, workshops ou atividades 

relativas nos núcleos da SBEM-MT;  

 

PONTO 4 - Divulgação das ações da regional da SBEM/MT 

 Elaboração e publicação de um boletim eletrônico semestral com divulgações das 

ações da SBEM Nacional, SBEM–MT e eventos nacionais e internacionais; 

 Criar e manter a página (site) da regional da SBEM/MT atualizada; 

 Criar e manter a Revista de Educação Matemática em Ação – Rema – para 

divulgar os resultados das ações em Educação Matemática realizadas no Estado 

de Mato Grosso e em outras regionais da SBEM.  

 



Estes pontos não são limitantes e sim indicadores do que nos propomos enquanto 

CHAPA: CONSOLIDAÇÃO DA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA NO MT, que se lança como 

candidata a Diretoria Regional da SBEM-MT, triênio 2018-2020. Pedimos o seu voto, 

certos de poder contar para além dele, após o pleito com a vossa participação para 

reestruturarmos os pontos elencados pela chapa de modo a tornarmos metas coletivas 

em prol da Consolidação da Educação Matemática no MT. 

Certo de vossa compreensão, desde já agradecemos. 

 

Cuiabá, 17 de Novembro de 2017. 
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