
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR 

13/05/2011 

 

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, Nancy Garcia, Tesoureira, e os Membros do 

Conselho Diretor: Carlos Gustavo Moreira, Elon Lages Lima, Enaldo 

Vergasta, Mario Jorge Dias Carneiro, Marco Antonio Teixeira, Renato 

Tribuzy e Suely Druck. 

 

 

O Professor Hilário deu início à Reunião do Conselho Diretor agradecendo a 

presença dos membros. Passou em seguida à discussão da pauta da reunião. 

 

1. Ata da reunião do Conselho Diretor de 18/02/2011.  

Aprovada por unanimidade dos membros presentes. 

 

2. Eleições SBM-2011. 

A Professora Maria Aparecida Ruas, Primeira Secretária da SBM, passou a conduzir 

a reunião durante a apreciação deste item da pauta, apresentando para apreciação do 

CD os assuntos: 

a) Desligamento do Prof. Adán Corcho da Comissão Eleitoral, a seu pedido, em 

razão da sua candidatura às Eleições SBM 2011. O pedido do Prof. Corcho foi 

aprovado por unanimidade dos membros presentes. 

b) Apreciação das inscrições dos candidatos para as eleições SBM 2011. A 

Primeira Secretária relatou as providências tomadas para a execução do processo 

eleitoral de acordo com as normas aprovadas pelo CD na reunião de 18/02/2011. A 

seguir, apresentou os nomes dos candidatos à Diretoria, ao Conselho Fiscal e ao 

Conselho Diretor, para o qual foram apresentadas candidaturas de todos os grupos: 

Norte e Nordeste, Rio de Janeiro, São Paulo, Sul, Minas e Centro Oeste. 

Chapa candidata à Diretoria  
Hilário Alencar - Presidente; Marcelo Viana - Vice-Presidente; Vanderlei Horita - 

Primeiro-Secretário; Ronaldo Alves Garcia - Segundo-Secretário; Adán Corcho - 

Tesoureiro. 

Candidatos ao Conselho Fiscal 

Carlos Frederico Borges Palmeira; Antonio Gervásio Colares e Sebastião Marcos 

Antunes Firmo. 

      Candidatos ao Conselho Diretor 

      Grupo 1 (Norte e Nordeste): 

      Enaldo Vergasta e Daniel Cordeiro  

Grupo 2 (Rio de Janeiro) 

Elon Lages Lima e Walcy Santos 

Grupo 3: (São Paulo) 

Claudio Buzzi; Flávio Ulhoa Coelho; Helena Nussenzveig Lopes; José Alberto 

Cuminato;  

Grupo 4: (Região Sul) 

Yuan Jin Yun 

Grupo 5: (Minas e Centro-Oeste) 

Bernardo Borges de Lima, Keti Tenenblat e Olímpio Miyagaky. 



As candidaturas foram aprovadas pelo Conselho Diretor com abstenção dos 

candidatos que atualmente fazem parte do CD. 

 

      O Prof. Hilário retomou a coordenação da reunião. 

 

3. Comissão de Ensino SBM/SBEM 

O Prof. Marcelo Viana apresentou ao CD a proposta de nomear uma Comissão de 

Ensino SBM-SBEM para a elaboração de uma proposta de Currículo Mínimo para a 

Licenciatura, com base no documento elaborado pela Comissão de Ensino da SBM. 

Após ampla discussão, o assunto foi posto em votação e aprovado pela maioria dos 

membros presentes, com um voto contrário e duas abstenções. A constituição da 

Comissão SBM-SBEM foi discutida na sequência. O Prof. Marcelo Viana propôs a 

formação de uma comissão com 6 (seis) membros, 3 (três) de cada sociedade. 

Discutido o assunto, o CD aprovou a inclusão de pelo menos um nome da atual 

Comissão de Ensino na Comissão SBM-SBEM e delegou à Diretoria a tarefa de 

redigir os Termos de Referência da Comissão e finalizar a sua composição, 

indicando os seguintes nomes como possíveis representantes da SBM: Paulo Cesar 

Pinto de Carvalho, Yuriko Baldin, Cydara Ripoll e Sandra Maria Semensato de 

Godoy.  

 

4. Relatório da Comissão de Ensino. 

A Profa. Maria Aparecida relacionou os documentos encaminhados pela Comissão 

de Ensino, fez um sucinto relato das dificuldades encontradas na elaboração da 

proposta, e dos resultados alcançados. Após discutir o assunto, o CD aprovou por 

unanimidade dos membros presentes o Relatório da Comissão de Ensino. Também 

foram aprovadas as seguintes etapas para continuar a discussão do Currículo 

Mínimo para a Licenciatura: 

a) Reuniões regionais para dialogar com os coordenadores de curso das diversas 

regiões do país. A infraestrutura do PROFMAT poderá ser utilizada; 

b) Realizar uma conferência nacional da SBM sobre a Licenciatura em 

Matemática. 

 

5. Secretarias Regionais 

A Profa. Maria Aparecida apresentou o programa da atual Diretoria da SBM de 

expansão das secretarias regionais, que pretende criar uma Secretaria Regional em 

cada instituição com Programa de Pós-Graduação e apoiar os centros em 

desenvolvimento, contribuindo para diminuir as diferenças regionais. No início da 

gestão, explicou a Primeira Secretária, eram 9 (nove) secretarias regionais, hoje são 

23 (vinte e três). As três secretarias e respectivos secretários aprovados pelo 

Conselho Diretor em 2011 são: Secretaria Regional do Amapá - Profa. Simone 

Almeida Delphim Leal, Secretaria de Roraima – Prof. Joselito de Oliveira, e 

Secretaria de Rondônia – Prof. Tomas Daniel Menendez Rodrigues. Em seguida, foi 

discutida e aprovada por unanimidade dos presentes, a proposta da Diretoria de 

criação de duas novas secretarias: a Secretaria Regional do Piauí, e a Secretaria 

Regional do Tocantins. Foram aprovados por unanimidade os nomes dos 

professores Carlos Humberto Soares para Secretário Regional do Piauí e Andrés 

Lázaro de La Cruz para Secretário Regional do Tocantins. A Profa. Maria Aparecida 

antecipou projeto da Diretoria de criação de Secretarias Regionais em Uberlândia e 

Presidente Prudente. O Professor Marco Antonio Teixeira sugeriu a criação de 

Secretaria Regional do Vale do Paraíba. 



6. Projeto Integrando a Amazônia. 

O Professor Marcelo Viana descreveu Projeto Integrando a Amazônia da SBM que, 

após discussão com os interessados deverá ser apresentado à CAPES e ao CNPq. 

Este projeto teve início a partir de contatos realizados no primeiro Colóquio da 

Região Norte, em setembro de 2010. Uma primeira iniciativa piloto, com o apoio do 

IMPA, trouxe 4 alunos da Universidade Federal do Amapá para realizarem o Verão 

do IMPA, sendo que todos foram aprovados. A parceria da SBM com instituições da 

Região Amazônica que agora se propõe, explicou o Prof. Marcelo, tem o objetivo 

desenvolver e consolidar as atividades de pesquisa e formação em Matemática na 

região, apontando para a criação de programas de pós-graduação nas Universidades 

Federais na região. Para isso, o projeto busca criar mecanismos de mobilidade de 

alunos e professores destas instituições, instalar ou ampliar programas de Iniciação 

Científica, e incentivar a organização de Escolas de Verão em todas as 

Universidades Federais da região, além de apoiar o Colóquio de Matemática da 

Região Norte. Oito instituições da Região Amazônica participam nesta parceria com 

a SBM, das quais 6 (seis) também participam do PROFMAT. O projeto também 

prevê a participação, como instituições colaboradoras, de todas as instituições 

nacionais com Programas de Pós-Graduação 6 e 7. Contatos iniciais com a Diretoria 

da CAPES foram muito encorajadores de que a agência possa vir a financiar essas 

atividades. Além disso, espera-se contar com o apoio do CNPq para a concessão de 

40 (quarenta) bolsas de Iniciação Científica, 5 (cinco) para cada instituição na 

Amazônia. O Prof. Mario Jorge sugeriu a inclusão de pedido de recursos para 

material permanente, incluindo equipamentos e bibliografia. Também foi discutida a 

importância do acesso à internet para integrar as instituições da região ao conjunto 

da comunidade nacional. Uma reunião com as instituições da região para discutir o 

projeto será realizada no dia 19 de maio deste ano. 

 

7. Informes sobre a OBMEP. 

   A Professora Suely Druck informou ter recusado a proposta que lhe foi feita em       

janeiro de 2011 pelo do Diretor do IMPA, Prof. Camacho, de desmembrar a        

OBMEP em dois projetos- Prova e Programa de Iniciação Científica - e  que o Prof.       

Camacho lhe comunicou que submeteria essa proposta ao Conselho de       

Administração do IMPA na reunião de fevereiro de 2011. A Professora Suely Druck       

informou  também que, antes da realização  dessa reunião, encaminhou ao Conselho       

de Administração do IMPA uma carta  na qual expõe argumentos contrários a tal       

desmembramento. Na mesma ocasião, informou ainda a professora, enviou       

mensagens com cópias dessa carta aos professores Hilário e Marcelo, com a       

intenção de informar a SBM sobre o conteúdo da carta, mas, provavelmente por       

problemas no sistema de e-mails, as mensagens não chegaram aos destinatários. 

      Posteriormente, em 24 de abril de  2011, uma cópia dessa carta foi  re-encaminhada       

pela Profa.  Suely ao Presidente e Vice Presidente. Após a finalização dos informes       

sobre a OBMEP, o Professor Mario Jorge perguntou ao Professor Hilário qual é a        

relação entre a SBM e a OBMEP. O Presidente informou que SBM não participa de       

qualquer processo decisório da OBMEP. 

 

8.  Regimentos da Matemática Universitária e dos Ensaios Matemáticos. 

O Professor Ronaldo apresentou as propostas de regimentos das revistas da SBM. O 

Professor Marco Antonio sugeriu algumas mudanças na redação do Regimento da 

Matemática Universitária. O Professor Marcelo sugeriu que a partir desta data os 

mandatos atuais dos membros dos Comitês Editoriais das revistas da SBM sejam 



uniformizados para 3 (três) anos, exceto no caso do Boletim, em que os mandatos 

serão de 6 anos, por razões apresentadas pelo atual Editor-Chefe e acatadas pelo 

CD. Após breve discussão, a sugestão do Prof. Marcelo e ambos os regimentos 

foram aprovados por unanimidade dos presentes, com as devidas alterações 

sugeridas pelos conselheiros. 

 

Seguiu-se uma discussão sobre as dificuldades para aumentar a circulação dos 

Ensaios Matemáticos. Destacou-se a importância da internacionalização da revista, 

como condição necessária para manter o seu perfil de alta qualidade. A Professora 

Nancy sugeriu a publicação dos Ensaios por uma editora, como fez o Brazilian 

Journal of Probability and Statistics, com sucesso. O Conselho Diretor deliberou que 

a Diretoria estude uma proposta para ampliar a circulação da revista. 

 

9. Cartão Empresa. 

O Professor Hilário propôs a aquisição pela Diretoria da SBM de um cartão empresa 

do Banco do Brasil, como uma forma de maior flexibilidade e agilidade nas compras 

e pagamentos da SBM, bem como a diminuição dos custos financeiros, 

especialmente na compra de passagens. Após discussão, o assunto foi aprovado por 

unanimidade. 

 

10. Outros assuntos. 

a) Regimento da OBM. O Professor Carlos Gustavo Moreira fez uma breve 

descrição dos principais aspectos da proposta de Regimento da OBM. O Professor 

Hilário propôs um prazo de 15 dias para que os conselheiros encaminhem sugestões 

de mudanças no documento, o que foi aprovado pelos presentes. 

b) O Professor Hilário informou que o Professor Sergio Nobre orienta uma tese 

de doutorado sobre a História dos primeiros 20 anos (1969-1989) da SBM. 

Informou ainda que Daniel Cordeiro da Universidade Federal de Campina Grande 

(UFCG) vai coordenar um estudo sobre o Exame do PROFMAT. 

c) O Professor Marcelo comunicou que participou de reunião da SBPC com 

demais associações científicas. Um dos temas tratados foi a campanha de associação 

conjunta, que oferece aos associados das demais associações a possibilidade de se 

associar à SBPC com um acréscimo de apenas R$ 30,00 (trinta reais) na anuidade. 

d) O Professor Marcelo apresentou aos conselheiros um documento da 

Associação Brasileira de Antropologia (ABA) sobre os direitos dos povos indígenas 

relacionados com a construção da Usina de Belo Monte. O Conselho Diretor não se 

sentiu suficientemente esclarecido para aprovar a adesão da SBM ao documento em 

questão. 

e) Tratando-se da última reunião do Conselho Diretor nesta gestão, o Professor 

Hilário destacou os dez anos de participação da Professora Suely Druck no 

Conselho Diretor da SBM, agradecendo, em nome da Diretoria, sua dedicação à 

SBM. Em nome da Sociedade Brasileira de Matemática, o Prof. Hilário fez um 

especial e efusivo agradecimento as professoras Maria Aparecida Soares Ruas 

(Primeira Secretária) e Nancy Garcia (Tesoureira) pela dedicação eficiente e pelas 

inestimáveis contribuições dadas a SBM. Ambas encerram suas participações neste 

conselho: a Profa. Nancy assume a Coordenação de Área Matemática, Probabilidade 

e Estatística da Capes, e a Profa. Cidinha por razões particulares.   

 

Às 13h 20min. o Prof. Hilário agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião.  

 


