
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR 

09/07/2010 

 

P R E S E N T E S: Hilário Alencar, Presidente; Marcelo Viana, Vice-Presidente; Maria 

Aparecida Soares Ruas, Primeira Secretária; Ronaldo Garcia, Segundo Secretário, e os Membros do 

Conselho Diretor: Carlos Gustavo Moreira,  Cydara Ripoll, Elon Lages Lima, Enaldo Vegasta, Renato 

Tribuzy e Suely Druck.  

Justificaram a ausência: Nancy Garcia, Marco Antonio Teixeira e Mario Jorge Dias Carneiro 

 

      O Presidente deu início à Reunião do Conselho Diretor agradecendo a presença dos 

membros.  A seguir propôs mudança de ordem nos assuntos da pauta, o que foi 

aprovado pelos presentes.  

 

1. Relatório sobre a situação da RPM - Revista do Professor de Matemática. 

A pedido do Presidente, o Professor Marcelo Viana fez um relato das providências da 

Diretoria relativas à RPM. Foram definidos os seguintes procedimentos administrativos 

e financeiros para o funcionamento da revista: 

 assinatura de um termo de compromisso de auxílio financeiro que estabelece o 

 repasse de recursos para desenvolvimento de atividades de produção, divulgação e 

 distribuição da RPM; 

 adequação da situação funcional da equipe de funcionários administrativos da 

 RPM contratados pela SBM; 

 elaboração de novo regimento para a RPM que clarifica as regras de 

funcionamento da revista e suas relações com os órgãos de direção da SBM. 

Após breve discussão, o relatório da Diretoria sobre a RPM foi aprovado por 

unanimidade dos membros presentes. 

 

O Prof. Marcelo retirou-se da reunião às 10 horas. 

 

2. Discussão da ata da Reunião do Conselho Diretor de 19/03/2010 

Colocada em discussão, a ata foi aprovada por unanimidade dos membros presentes.  

 

3. Regimento da Editora da SBM 

Após discussões, o regimento da Editora da SBM foi aprovado pelos membros 

presentes. 

 

4. Acordo com a SBMAC para publicação de livros 

O Presidente esclareceu que há alguns anos, a SBMAC vem se aproximando da SBM, 

buscando parceria para publicação de livros. Em paralelo, é de interesse da SBM 

incrementar e ampliar a Coleção Matemática Aplicada havendo, no entanto, 

dificuldades no recrutamento de autores para essa coleção devido a falta de inserção na 

comunidade de matemática aplicada. 

 

Nesse sentido, o Comitê Editorial da SBM elaborou uma proposta de acordo de parceria 

SBM-SBMAC para publicação conjunta de livros de Matemática Aplicada. Os termos 

da proposta foram discutidos pelos presentes e, após várias sugestões, foram aprovados 

por unanimidade dos membros presentes. 

 

5. Ações para as representações inadimplentes na venda de livros. 

A pedido do Presidente, o Professor Ronaldo Garcia fez um relato da situação atual da 

venda de livros pelos representantes de vendas e explicou que 12 deles acumulam 



dívidas com a SBM. O assunto foi discutido e ficou decidido que o Professor Ronaldo 

encaminhará uma carta a cada representante em dívida com a SBM. 

 

O Professor Marcelo Viana retornou à reunião às 14h. 

 

6. Programa de Mestrado Profissional. 

O Presidente abriu o próximo assunto, o projeto da Diretoria da SBM de criação do 

PROFMAT-Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional. Passou em 

seguida a palavra ao Professor Marcelo Viana, que fez um breve relato dos pontos 

principais do projeto. O Professor Marcelo explicou que projeto visa dar uma 

contribuição substantiva ao problema da formação do professor de matemática, através 

de uma ação coordenada pela SBM e executada por uma rede de instituições de ensino 

superior de abrangência nacional, no âmbito do Sistema Universidade Aberta do Brasil.  

Trata-se de um programa de pós-graduação stricto sensu voltado para o aprimoramento 

da formação profissional do professor do ensino básico que funcionará em regime 

semipresencial e contará com bolsas CAPES para os professores em exercício nas redes 

públicas de ensino. A proposta tira proveito da experiência acumulada em outros 

projetos de amplo alcance e bem sucedidos, como a OBMEP e o PAPMEM.  

 

O projeto foi amplamente discutido pelos membros presentes. Em seguida, o Presidente 

colocou em votação a seguinte proposta 

 

O CD entende que a SBM deve dar continuidade e submeter à CAPES o Programa de 

Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional, 

 

a qual foi aprovada com 8 votos favoráveis e 1 voto contra. 

 

Na sequência, o Presidente pôs em discussão os nomes para a constituição do Conselho 

Gestor do PROFMAT, que ficou assim constituído: Prof. Celso Costa (UFF, 

representante da CAPES), Prof. Elon Lages Lima (IMPA, Coordenador Acadêmico do 

Programa), Prof. Jacob Palis (IMPA, personalidade da comunidade científica), Prof. 

Luiz Davidovich (UFRJ, personalidade da comunidade científica), e Prof. Marcelo 

Viana (IMPA, representante da SBM) - Presidente. 

 

7. A Comissão de Ensino.  

 

A pedido do Presidente, a Professora Maria Aparecida Ruas relatou os resultados da 

reunião da CE realizada em Campinas, nos dias 17 e 18 de junho, com o objetivo de 

discutir a Licenciatura em Matemática e dar continuidade à elaboração de uma proposta 

de Currículo de Referência para a Licenciatura. Apresentou também ao CD a seguintes 

proposta da CE: criar uma série da Editora da SBM de livros destinados à Licenciatura 

em Matemática. A seleção dos livros seria feita através de Edital, e financiados pela 

CAPES. A proposta foi aprovada pelo CD, que deu o aval para que o projeto tenha 

continuidade. 

 

Discutiu-se também nomes para membros da CE, indicados pelas OBM, OBMEP e 

RPM. Após discussão, foram aprovados os nomes dos professores Nicolau Saldanha 

(PUC-RJ), José de Arimatéia Fernandes (UFCG) e Eduardo Wagner (FGV), 

representando respectivamente OBM, OBMEP, RPM. 

Às 15h o Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião. 



 


