
                            ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR 

                                                          18/02/2011 

 

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,  Mario Jorge Dias Carneiro, 

Marco Antonio Teixeira e Renato Tribuzy.  

 

 

     A reunião iniciou às 9 horas, com a presença de 7 membros, ainda sem a presença de 

Nancy Garcia e Marco Antonio Teixeira, cujo vôo sofreu atraso. 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 das Atividades de 2010 

Com base no documento Resumo das Atividades da SBM em 2010, anexo, o presidente 

Hilário Alencar e o vice-presidente Marcelo Viana passaram a fazer um resumo das 

atividades da SBM em 2010:  

 

 Relações com os Associados 

A principal realização da SBM em 2010 foi a implantação do sistema online de 

associação, com excelentes resultados. Também se destacam o lançamento do 

Noticiário Eletrônico, a impressão de um folder de divulgação da SBM e a campanha 

para Associados Institucionais, em parceria com a SBMAC.  

 

 Reuniões Científicas 

Os principais destaques em 2010 foram a realização da 5ª. Bienal da SBM, em João 

Pessoa, de 18 a 22 de Outubro, com cerca de 1500 participantes e dos Colóquios da 

Região Sul (Santa Maria, RS, 26 a 30 de abril) e da Região Norte (Belém, PA, 20 a 24 

de setembro), cada um com 450-500 participantes.  

O primeiro ciclo dos Colóquios das Regiões se iniciou com o Colóquio do Centro-Oeste 

(Campo Grande, MS, em outubro de 2009) e se encerra com a realização dos Colóquios 

do Nordeste, em Aracaju, SE, 28/02/2011 a 04/03/2011, e do Sudeste (São João del-

Rei,MG, 04 a 08 de abril de 2011. 

A primeira reunião do segundo ciclo dos Colóquios já está sendo programada: será em 

Cuiabá, em Outubro de 2011. Ronaldo Garcia será o membro da diretoria no Comitê 

Científico do evento. 

Com base na política de fomento a reuniões científicas, a SBM apoiou ainda 13 outros 

eventos na área de Matemática em 2010. 

 

 Editora da SBM 

Em adição às informações do Resumo de Atividades, o Prof. Marcelo Viana descreveu 

o novo projeto da Editora da SBM, Panfletos Matemáticos, que pretende publicar mais 

rapidamente livros de autores jovens, em edições mais simples e baratas. Já estão 

previstos dois livros desta série, um de Eduardo Teixeira e outro de Fernando Codá 

Marques. O Prof. Ronaldo Garcia falou sobre a perda dos arquivos fontes de vários 

livros, o que levou à necessidade de reedição de diversos textos. A primeira série que 

está sendo novamente digitada é a Matemática do Ensino Médio.  O Prof. Marcelo 

informou ainda sobre um contato estabelecido pelo Prof. Roberto Imbuzeiro, Editor 

Chefe da Editora da SBM com a AMS, para participação da SBM na descoberta de 



novos autores para a AMS. As publicações da AMS resultantes da colaboração terão o 

logo da SBM na capa.  

 

 Revistas da SBM 

Visando clarificar e consolidar o relacionamento das revistas com os órgãos dirigentes 

da SBM, a Diretoria está elaborando os Regimentos de todas as Revistas da SBM, em 

colaboração com os respectivos Comitês Editoriais, para apreciação do Conselho 

Diretor. Já foram elaborados os regimentos da RPM, da MC e do Boletim da SBM. 

Informações detalhadas dos trabalhos das Revistas em 2010 constam do Relatório.  

 

 Projeto Klein 

Sobre o Projeto Klein, o Prof. Mario Jorge fez um resumo das atividades já realizadas, e 

informou que o edital para submissão de pequenos artigos para o livro do Projeto Klein 

recebeu 75 propostas, que estão sendo avaliadas pelos pareceristas. A expectativa é que 

cerca de 25 artigos serão selecionados. A próxima atividade do projeto será uma oficina 

com participação de professores e aluno selecionados das escolas básicas, além dos 

coordenadores locais, com o objetivo de testar os textos selecionados. Estão previstas 

mais 3 oficinas, uma em Belo Horizonte, uma em João Pessoa e uma terceira sobre 

Geometria, provavelmente no Rio de Janeiro. A expectativa é que a seleção do material 

do livro seja feita até o final deste ano.  O Prof. Mario Jorge destacou ainda a ótima 

participação de Portugal nas atividades do Projeto Klein. 

Às 11 horas e 15 minutos, os professores Nancy Garcia e Marco Antonio Teixeira 

passaram a participar da reunião. 

 

 PROFMAT 

Os professores Marcelo Viana e Hilário Alencar fizeram um resumo das etapas já 

realizadas do PROFMAT, em especial as decisões tomadas para a organização dos 

exames de seleção que serão realizados amanhã, 19 de fevereiro. O Prof. Hilário 

destacou o apoio do Prof. Cesar Camacho, diretor do IMPA, ao Profmat.   

 

 Contratação de Funcionária 

O Prof. Marcelo Viana explicou que para secretariar o PROFMAT, a SBM contratou  

nova funcionária, Cristina Ramos.  

A SBM possui agora 8 funcionários, Manuela Dias de Castro Cervo (gerente), Camila 

Lustoza Romero Gonçalves (secretária), Cristina Ramos (secretária do PROFMAT), 

Antônio Marcos Mizael Mendes (vendas de livros), Tiago Costa Rocha 

(empacotamento e transporte dos livros), na sede da SBM, e Ana Catarina P. 

Hellmeister (Editora Chefe da RPM), Silvana Cunha de Vasconcelos (assistente 

editorial) e Andréia Ribeiro (assessora administrativa II da RPM e RMU), no IME-USP. 

 

 Reforma Administrativa e de Informática 

A empresa SGE está desenvolvendo nova estrutura de informática da SBM, com 

previsão de entrega da primeira fase do novo sistema em abril próximo. Na nova 

estrutura, haverá diálogo entre os diferentes sistemas, por exemplo, o banco de sócios e 

a Loja Virtual. 

 

   Comissão de Ensino 

Em seguida, o CD iniciou a discussão sobre a Comissão de Ensino. A Profa. Maria 

Aparecida descreveu as atividades da Comissão de Ensino em 2010, informando que a 

Proposta de um Currículo Mínimo para a Licenciatura não progrediu satisfatoriamente 



no último semestre. O Prof. Mario Jorge discorreu sobre as dificuldades encontradas 

para a conclusão da proposta. Os professores Hilário e Marcelo ressaltaram que os 

prazos definidos para a conclusão da proposta não foram cumpridos e que a Comissão 

de Ensino não conseguiu corresponder às expectativas da Diretoria. Após discutir a 

questão, o Conselho Diretor decidiu solicitar à Comissão de Ensino um relatório dos 

trabalhos relativos à Proposta de Currículo Mínimo para a Licenciatura em Matemática.  

O relatório, que deverá ser encaminhado no prazo de um mês, poderá conter resultados 

ainda parciais dos trabalhos da CE, e descrever eventuais dificuldades encontradas para 

a conclusão da proposta. 

 

 Congresso das Américas 

O primeiro Congresso de Matemática das Américas será realizado em agosto de 2013. 

O objetivo é divulgar a excelência dos progressos alcançados pelos pesquisadores das 

Américas no contexto internacional e promover a integração científica das comunidades 

matemáticas do continente. O congresso realizar-se-á a cada 4 anos. A secretaria da 

SBM está recebendo propostas de instituições de matemática das Américas, para a 

organização do primeiro congresso a ser realizado em 2013.  O comitê organizador 

desta iniciativa é composto pela SBM, Sociedade Mexicana de Matemática, UMALCA, 

AMS, SIAM e Sociedade Matemática Canadense. Haverá uma reunião do comitê no 

IMPA, nos dias 16 e 17 de maio de 2011. 

 

 Publicação SBM/IMPA/Springer 

A SBM conjuntamente com o IMPA, explicou o Prof. Marcelo, assinaram contrato de 

parceria com a Springer Verlag para publicação das Obras Selecionadas (Selected 

Works/ Collected Works) de grandes matemáticos brasileiros. Em cada caso, a SBM e o 

IMPA designarão um editor associado, que selecionará o material a ser publicado 

(sempre que possível em contato com o próprio autor) e obterá as autorizações para 

publicação. A Springer Verlag será responsável pela produção e distribuição dos livros, 

os quais farão menção à parceria com a SBM e o IMPA. O primeiro volume a ser 

publicado homenageará o Prof. Manfredo Perdigão do Carmo e será editado pela Profa. 

Keti Tenenblat. O contrato em pauta foi homologado pelos membros do CD presentes. 

 

 Representantes 

A SBM teve vários desafios para organizar o processo de representação de nossos 

livros, já que vários representantes não prestavam contas dos livros vendidos. As 

mudanças implementadas melhoraram substancialmente a efetividade dos 

representantes, além de terem simplificado o trabalho dos representantes e ao controle 

financeiro da SBM. 

 

 Secretarias Regionais  

O relatório descreve o programa da SBM para as secretarias regionais e os resultados 

alcançados em 2010.  Atualmente, a SBM possui 20 secretarias regionais.   

 

 Parcerias "Integrando a Amazônia 

Visando contribuir para a plena integração da Região Norte à comunidade matemática 

nacional, a SBM iniciou um programa voltado a estabelecer acordos de colaboração 

com instituições na Amazônia. A primeira parceria foi estabelecida com a UNIFAP, e 

estão previstas parcerias com as Universidades Federais do Tocantins, de Roraima e de 

Rondônia. 

 



 Olimpíadas de Matemática 

O Prof. Hilário informou que juntamente com o Prof. Marcelo teve uma reunião no dia 

17/02/2011 com alguns integrantes da comissão nacional da Olimpíada Brasileira de 

Matemática (OBM), dentre eles a Profa. Luzinalva Miranda de Amorim, o Prof. Carlos 

Gustavo Moreira e o Prof. Paulo Cezar Pinto Carvalho. Nesta reunião foram esboçados 

planos para um maior crescimento da OBM, bem como a obtenção de um maior apoio 

financeiro para dar sustentação a este crescimento.  

 

Após discutidos os diversos itens do Relatório de Atividades, o presidente, Prof. Hilário 

retomou, na ordem apresentada, a discussão da pauta: 

 

1. Ata da reunião de 9 de julho de 2010 

Aprovada por unanimidade dos membros presentes. 

 

2. Comissão Eleitoral da SBM em 2011 e calendário eleitoral 

O Conselho Diretor homologou os seguintes nomes indicados pela Diretoria para 

compor a Comissão Eleitoral da SBM em 2011: André Nachbin (IMPA), Adán Corcho 

(UFAL), Marco Antonio Teixeira (UNICAMP) e Mario Jorge Dias Carneiro (UFMG). 

O Professor Marco Antonio destacou a importância de que o presidente da Comissão 

Eleitoral esteja próximo da sede, e sugeriu o nome do Prof. André para coordenador da 

comissão. O CD indicou por unanimidade o Prof. Andre Nacbin para Coordenador, e o 

Prof. Marco Antonio para Coordenador Adjunto. 

 

 O seguinte Calendário Eleitoral foi aprovado por unanimidade:  

 

a) Divulgação da eleição em MARÇO e ABRIL, pelo correio, por e-mail e pela página 

da SBM. 

 

b) Reunião do CD para decidir sobre as inscrições dos candidatos: começo de maio, por 

exemplo: 6 de MAIO. 

 

c) Período Eleitoral: 27 de MAIO a 27 de JULHO (com eleições online). 

 

d) Assembléia Geral da SBM para as eleições: 27 de JULHO. 

 

e) Posse dos eleitos: 29 de JULHO. 

 

3. Normas para as eleições 2011 

 

As Normas para as eleições 2011, apresentadas pela Profa. Maria Aparecida, foram 

aprovadas por unanimidade dos membros presentes, após pequenas modificações de 

uniformização sugeridas pelo Prof. Carlos Gustavo Tam Moreira: 

 

1. Acompanhando o estabelecido no Artigo 34 dos Estatutos, as eleições da SBM serão 

realizadas ao longo de 2 (dois) meses, dentro da Assembléia Geral, a qual terá inicio no 

dia 27 de maio e se encerrará em uma reunião no dia 27 de julho de 2011.  

 

2. As eleições têm por objetivo a escolha da Diretoria para o mandato agosto de 2011 a 

Julho de 2013, bem como a escolha de 4 (quatro) membros para o Conselho Diretor 



com mandatos de agosto de 2011 a julho de 2015, e dos três membros do Conselho 

Fiscal com mandatos de agosto de 2011 a julho de 2013.  

 

3.Serão considerados como presentes à Assembléia, e, portanto, ao processo eleitoral,  

todos os associados da SBM em dia com o pagamento da anuidade que tenham 

ingressado como sócio da SBM até o mês de Julho de 2010, e que satisfaçam às 

condições do Artigo 12 do Estatuto.  

 

4. Para a Diretoria o voto será por chapa.  

a. Será considerado voto em branco o que não fizer indicação de nenhuma chapa.  

b. Será considerado nulo o voto em mais de uma chapa. No caso de eleição eletrônica 

deverá existir a opção de voto nulo. 

c.  Os associados que estiverem presentes à Assembléia, de acordo com o Artigo 12 do 

Estatuto, e não votarem terão sua  participação na eleição contada como abstenção.  

d. A chapa que receber o maior número de votos será considerada eleita.  

 

5. Para o Conselho Diretor, os votos serão dados nos candidatos podendo cada 

associado votar em no máximo 4 (quatro) nomes.  

a. Os nomes dos candidatos serão classificados em Grupos  

             i. Grupo 1 – Norte e Nordeste  

       ii. Grupo 2 – Rio de Janeiro e Espírito Santo  

       iii. Grupo 3 – São Paulo  

       iv. Grupo 4 – Sul.  

       v. Grupo 5 – Minas Gerais e Centro-Oeste  

 b. Cada associado deverá votar em no máximo 2 (dois) nomes de uma região.  

 c. A indicação de mais de dois nomes de uma região ou de mais de 4 (quatro) nomes no 

total, anula o voto para o Conselho Diretor. No caso de eleição eletrônica, o programa 

deverá impedir o voto em mais de 4 (quatro) nomes no total e em mais de 2 (dois) 

nomes por região, e deverá oferecer a alternativa de voto nulo.  

 d. Os que votarem, mas não indicarem nenhum nome, serão contados como votos em 

branco. No caso de eleição eletrônica deverá existir a opção do voto nulo.  

e. Os que estiverem presentes à Assembléia, de acordo com o Artigo 12 do estatuto, 

mas não votarem, serão contabilizados como abstenções. 

f. Os quatro nomes mais votados serão considerados eleitos para o Conselho  Diretor.  

 

 6. Para o Conselho Fiscal, os votos serão dados nos candidatos podendo cada associado 

votar em no máximo 3 (três) nomes.  

a. O voto em mais de três nomes será considerado como voto nulo. No caso de eleição 

eletrônica deverá existir a opção do voto nulo. 

b. Os que votarem, mas não indicarem nenhum nome, serão contados como votos em 

branco.  

c. Os que estiverem presentes à Assembléia, de acordo com o Artigo 12 do estatuto, 

mas não votarem, serão contabilizados como abstenções.  

d. Os três nomes mais votados serão considerados eleitos para o Conselho Fiscal.  

 

2.  Associados Honorários  

A comissão para indicação de associados honorários, formada pelos professores Jorge 

Hounie (UFSCar) e Marcio Soares (UFMG) encaminhou o parecer final sobre a 

indicação dos professores Cesar Camacho (IMPA), Harold Rosenberg (Université Denis 



Diderot- Paris 7 e IMPA), François Treves (Rutgers University) e Ricardo Mañe (in 

memoriam) (IMPA), o qual foi aprovado por unanimidade dos membros presentes. 

Os professores Marco Antonio Teixeira e Maria Aparecida Soares Ruas falaram sobre a 

contribuição do Professor Jack Hale para a matemática brasileira, propondo que o seu 

nome seja lembrado numa próxima oportunidade. 

3. Votos de Louvor às Diretorias da CAPES e do IMPA 

 

O Prof. Hilário propôs ao CD a aprovação de uma moção de louvor às pessoas, 

representantes de entidades, que apoiaram a SBM e contribuíram decisivamente para a 

realização de projetos da SBM, especialmente o Projeto Klein e o PROFMAT. Entre 

elas, o Ministro da Educação, Prof. Fernando Haddad, o Prof. Cesar Camacho, Diretor 

do IMPA, o Prof. Jorge Guimarães, Presidente da CAPES, bem como diretores da 

CAPES. O Conselho Diretor aprovou por unanimidade a proposta. 

A homenagem será realizada durante a cerimônia da Aula Inaugural do PROFMAT, no 

IMPA no dia 2 de abril próximo.  

O Prof. Hilário ressaltou o excelente apoio da equipe técnica da OBMEP, coordenada 

pela Mônica Souza, a logística de divulgação, recebimento e digitação das provas do 

Exame Nacional de Acesso do PROFMAT,  

 

4. Regimento da Matemática Contemporânea e do Boletim da SBM 

 

Os dois regimentos foram discutidos e aprovados por unanimidade pelo Conselho 

Diretor. 

 

5. Contrato com a Editora Ciência Moderna 

 

O Prof. Marcelo falou sobre o contrato em andamento com a Editora Ciência Moderna 

para a edição de artigos selecionados, já publicados pela Revista do Professor de 

Matemática, dos quais a SBM possui os direitos autorais cedidos pelos autores na 

ocasião da publicação. A Editora assume o compromisso pelo pagamento dos direitos 

autorais à SBM na porcentagem de 10% sobre o preço de lançamento da versão 

impressa e também da eletrônica (e-book). O contrato foi aprovado por unanimidade 

dos membros presentes. 

 

O Professor Hilário encerrou em seguida a reunião, agradecendo a presença de todos. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


