
 

 

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR 

09/01/2012 

 

P R E S E N T E S: Marcelo Viana (Vice-Presidente), Vanderlei Horita 

(Primeiro Secretário), Adán Corcho (Tesoureiro), Carlos Gustavo Moreira (a 

partir de 14h), Daniel Cordeiro, Elon Lages Lima, Enaldo Vergasta, Marco 

Antonio Teixeira (até as 14h), Renato Tribuzy e Walcy Santos. 

 

O Professor Marcelo deu início à Reunião do Conselho Diretor agradecendo a presença 

dos membros e justificando a ausência do Professor Hilário por motivos de saúde. Passou 

em seguida à discussão da pauta da reunião. 

 

1. Ata da reunião do Conselho Diretor de 13/05/2011 

 Após leitura, a ata foi aprovada por unanimidade dos membros presentes. 

 

2. Relatório de Atividades da Diretoria 

 Foi feito um relato sucinto das principais atividades e iniciativas em curso: 

 

Editora Livros da SBM:  O Professor Marcelo informou que o editor-chefe, Professor 

Roberto Imbuzeiro pediu afastamento do cargo por motivos pessoais. No seu lugar foi 

indicado o Professor Abramo Hefez (UFF). A indicação do Professor Abramo foi 

aprovada por unanimidade dos membros presentes. Também foi informado que a 

Diretoria designou um funcionário, Tiago Rocha, para apoio exclusivo às atividades 

editoriais da SBM. 

 

Projeto Integrando a Amazônia: O Professor Vanderlei informou que as atividades do 

Projeto já tiveram início, particularmente no que se refere ao programa de Iniciação 

Científica, com a concessão de 40 bolsas de IC pelo CNPq. A Diretoria está trabalhando 

junto da CAPES para acelerar a liberação dos recursos de custeio. No entanto, já tiveram 

lugar neste Verão algumas das atividades previstas, incluindo intercâmbio de alunos da 



UFAC, UFRR e UNIFAP, bem como realização da Escola de Verão na UNIFAP, que a 

SBM apoiou com recursos próprios.  

 

Projeto Klein:  O Professor Marcelo lembrou que se trata de parceria entre a SBM, 

SBMAC, SBEM, SBHMat e OBMEP, com o apoio da CAPES, com o objetivo de levar 

para sala de aula a Matemática do século 20. Entre as suas atividades conta-se a 

elaboração dos Pequenos Artigos Klein (segundo edital em preparação), a redação do 

Livro Companheiro do Professor de Matemática (em curso), e a elaboração de uma 

coleção de Livros Didáticos para o Ensino Fundamental. O próximo evento será a 

Oficina Panoramas da Matemática no século 20, que terá lugar em 20 de abril no IMPA, 

com a presença da presidente da IMU, Ingrid Daubechies e do presidente da ICMI, 

William Barton, entidades que promovem o Projeto Klein no cenário internacional, e 

palestras pelos professores Djairo de Figueiredo, Jacob Palis, Manfredo do Carmo e 

Mario Jorge Carneiro. O Professor Marcelo também informou que está sendo finalizado o 

novo website do Projeto, que incluirá um portal aberto e uma plataforma de trabalho com 

acesso restrito. 

 

Congresso de Matemática das Américas: O Professor Marcelo lembrou que a SBM é 

uma das 6 sociedades fundadoras do Congresso, cuja primeira edição terá lugar em 

Guanajuato, México, de 05 a 09 de julho 2013. Recentemente foi publicada chamada 

conjunta com a SBMAC a pedidos de apoio financeiro para a participação de estudantes e 

pesquisadores brasileiros. O valor total da chamada é de R$ 30mil, dos quais R$18 mil de 

recursos da SBM. 

 

Sede e sistema informático da SBM: O Professor Marcelo relatou a renovação realizada 

nas instalações e a expansão das mesmas, com a cessão por parte do IMPA de uma 

terceira sala, que servirá como sala de reuniões e gabinete da gerência. Também informou 

que está sendo criada nessa sala uma galeria de fotos dos Presidentes da SBM. Relatou 

ainda as iniciativas já realizadas ou em execução para atualizar e expandir os recursos de 

informática da SBM: 

• fase 1: nova página na internet, sistema de gestão (nota fiscal eletrônica), banco 

de associados, novo sistema da loja virtual, área do associado; 

• fase 2: sistema dos representantes de vendas, sistema de gestão editorial, sistema 

de gestão de associados, sistema de inscrições em eventos da SBM. 



Além de todas as demandas do PROFMAT e do Projeto Klein. 

 

Obras Selecionadas de Notáveis Matemáticos Brasileiros: Foi assinado contrato entre 

a SBM, o IMPA e a Springer Verlag para a publicação de seis volumes, homenageando: 

- Manfredo do Carmo (editora: Keti Tenenblat) - publicação prevista para 2012 

- Leopoldo Nachbin (André Nachbin) - em fase avançada de seleção dos artigos 

- Djairo de Figueiredo (editor: David Costa) - em fase avançada de seleção dos artigos 

- Ricardo Mañé (editora: Maria José Pacifico) - em fase avançada de seleção dos artigos  

- Mauricio Peixoto - editor associado a designar 

- Jacob Palis - editor associado a designar 

 

3. Regimento da OBM 

 Aprovado em votação online. 

 

4. Coleção PROFMAT 

 Aprovada em votação online. 

 

5. Recomposição do Comitê Editorial da RPM 

 Aprovados, em votação online, os nomes de Maria Elisa Esteves L Galvão e 

José Luiz Pastore de Mello em substituição aos professores Geraldo Ávila e Severino 

Toscano. 

 

6. Convênio de vendas de livros entre ICMC/USP/SBM 

 Após apresentação e explanação de motivos, o convênio foi aprovado por 

unanimidade dos membros presentes. 

 

7. Convênio do Prêmio Carlos Teobaldo Gutierrez Vidalon (Instituto de Ciências 

Matemáticas e de Computação/USP/SBM) 

 Após apresentação, o convênio foi aprovado por unanimidade dos membros 

presentes. 

 

8. Colóquios de Matemática das Regiões/2012-2013 e BIENAL da SBM/2012 

O Professor Vanderlei relatou a preparação dos próximos eventos da SBM e informou as 

datas e os locais de sua realização: 



• Colóquio de Matemática da Região Sul: 24 a 28 de abril na UEL, Londrina-PR 

• Colóquio de Matemática da Região Norte: 06 a 11 de agosto na UFOPA, 

Santarém-PA 

• Colóquio de Matemática da Região Nordeste: 19 a 24 de novembro na UFPI, 

Teresina-PI 

• Colóquio de Matemática da Região Sudeste: 28 de janeiro a 02 de fevereiro de 

2013, no ICMC/USP, São Carlos 

• Bienal de Matemática: 03 a 08 de dezembro/12 na UNICAMP, Campinas-SP. 

 

9. PROFMAT 

 Foi realizada chamada de extensão da rede do PROFMAT, onde foram aprovadas 

12 novas instituições. Consequentemente, em 2012 haverá polos do PROFMAT em todas 

as unidades federativas. O Segundo Exame de Acesso foi realizado em 26 de novembro 

de 2011, tendo cerca de 20.600 candidatos com inscrições completas. Serão selecionados 

1575 candidatos, sendo 80% das vagas destinadas aos professores das escolas das redes 

públicas e 20% para demanda social. Ficou constatado que houve pouca divulgação fora 

da rede pública. 

 A CAPES liberou no final de dezembro os recursos de custeio da turma 2011, que 

se encontram na contabilidade do IMPA, estando em curso o pagamento de 

coordenadores, professores e tutores. 

 No dia 03 de março de 2012 terá lugar a primeira edição do Exame Nacional de 

Qualificação para a turma 2011. No mesmo dia terão início as aulas do ano letivo 2012, 

para ambas as turmas. 

 A Coordenação Nacional está trabalhando na elaboração e aprimoramento do 

material didático. Serão criadas plataformas compatíveis com a tecnologia dos tablets. 

Nova chamada de textos para o PROFMAT será realizada. Está em curso a produção de 

vídeos com aulas das disciplinas da MA11 a MA14. 

O PROFMAT está inspirando propostas de programas similares em diversas outras 

áreas, tais como Língua Portuguesa, Física, Química, entre outras. 

 

10. Comissão Paritária SBM/SBEM 

 Esta Comissão foi criada por deliberação do Conselho Diretor, tomada em sua 

reunião de 13 de maio de 2011, com a missão de analisar as diretrizes curriculares do 



MEC, propondo um documento sobre o tema que será discutido com a comunidade. Pela 

SBM participam os professores Paulo Cézar Carvalho, Sandra Godoy e Yuriko Baldin. 

Foram realizadas duas reuniões, a primeira em 24 e 25 de agosto de 2011, no IMPA, e a 

segunda em 17 e 18 de outubro de 2011, na UnB, esta última com a participação dos 

presidentes da SBM e SBEM. Houve um encontro da Comissão em 22 e 23 de dezembro 

2011, sobre o qual ainda não temos o relato. A comissão pediu mais prazo para entrega 

da versão final deste documento, previsto para o dia 24 de fevereiro de 2012. 

 

11. Candidatura a organizar o International Congress of Mathematicians 2018 

 O Professor Marcelo informou as medidas que vêm sendo tomadas para 

determinar a viabilidade e chances de êxito de uma proposta da SBM para sediar o evento 

no Brasil. Foi aprovado aprofundar essa análise, atentando para evitar as debilidades 

apontadas pela Comissão do IMU na proposta de 2014. 

 

12. Criação de revista online voltada para os programas de formação de professores 

 Após discussão, foi aprovada por unanimidade dos membros presentes a proposta 

de criação de revista online com seguinte descrição: 

A revista Professor de Matemática Online (título provisório) é um veículo para 

publicação ágil e ampla divulgação de artigos acadêmicos relevantes à formação do 

professor da Escola Básica, cobrindo todos os temas da Matemática, sua prática de 

ensino, sua história e suas aplicações. Ela poderá publicar trabalhos de conclusão 

de curso, ferramentas virtuais e outros produtos de docentes e discentes dos 

programas de formação de professores de Matemática. 

 

Foi recomendado que a Diretoria solicite a opinião do Comitê Editorial da RPM sobre 

esta descrição, visando clarificar os âmbitos de atuação das duas revistas e assegurar a 

sua perfeita coordenação. 

 

13. Exame Nacional de Certificação do Professor de Matemática da Educação Básica 

Foi feita uma explanação dos motivos que levam a Diretoria a propor a criação de 

um Exame Nacional de Certificação do Professor de Matemática da Educação Básica, 

com o objetivo de ajudar a melhorar a qualidade da formação matemática no nosso país.  

Após discussão, a proposta foi aprovada por unanimidade dos membros presentes. 

 



14. Propostas de mudanças do Estatuto da SBM 

 Após discussão, foi aprovada a consulta aos Associados sobre as seguintes 

propostas de alteração do Estatuto da SBM: 

• Fim da limitação à reeleição do Presidente e o Vice-Presidente (artigo 13) 

Votos favoráveis: Adán Corcho, Daniel Cordeiro, Elon Lages Lima, Enaldo Vergasta, 

Marcelo Viana, Renato Tribuzy, Vanderlei Horita e Walcy Santos. 

Abstenção: Marco Antonio Teixeira. 

• Criação do cargo de Terceiro Secretário da Diretoria com a função de 

supervisionar as atividades de ensino da SBM. 

Aprovada por unanimidade dos membros presentes. 

 

Foi deliberado que a consulta aos Associados terá a forma descrita no Anexo. 

 

15. Concurso Nacional de Projetos no nível do Ensino Básico 

 O Professor Adán fez um relato breve sobre a origem e conteúdo desta proposta. 

Ela tem como base o Singapore Mathematics Project Festival e tem como objetivo: 1. 

motivar alunos e professores do ensino médio de todo o país a apresentar projetos de 

pesquisa em matemática em nível de iniciação científica júnior, visando à interação entre 

professores e alunos no desenvolvimento de atividades de pesquisa em matemática; 2. 

enfatizar a importância do ensino da matemática mediante a realização de projetos de 

pesquisa científica como instrumento para ampliar e consolidar a formação acadêmica do 

aluno; 3. contribuir para a formação de alunos melhores qualificados e preparados para o 

ingresso às carreiras de licenciatura e bacharelado em matemática dos diferentes cursos 

de ensino superior do país. O Professor Adán trará ao Conselho proposta detalhada para 

deliberação. 

 

16. Carteira de Associado da SBM. 

Aprovada por unanimidade dos membros presentes a emissão de Carteiras de 

Associados dentro da área exclusiva para associados na página de internet da SBM. 

 

17. Conselho Superior da OBM. 

Foi solicitado à Diretoria que faça indicação de nome para representante da SBM no 

Conselho Superior da OBM e também que entre em contato com o IMPA para convidar a 

que indique o seu representante. 



 

18. Moção de agradecimento ao Diretor do IMPA 

Por proposta do Professor Marco Antonio Teixeira, foi aprovada por unanimidade dos 

membros presentes moção de agradecimento ao Diretor do IMPA pelo apoio crucial que 

essa instituição vem dando à execução do PROFMAT. 

 

 


