Reunião Ordinária do Conselho Diretor da
Sociedade Brasileira de Matemática
Reunião Ordinária do Conselho Diretor da Sociedade Brasileira de Matemática,
realizada às 16 horas do dia 17 de dezembro de 2020. Local: Reunião Virtual
organizada pelo Google Meet. Presentes: Paolo Piccione, Bernardo Nunes Borges de
Lima, Carlos Gustavo Moreira, Cydara Cavedon Ripoll, Daniel Pellegrino, Humberto
Bortolossi, Jorge Herbert Soares de Lira, José Alberto Cuminato, Marcio Gomes
Soares, Nancy Garcia, Ronaldo Alves Garcia, Daniel Gonçalves e Walcy Santos.
Ausente: O Prof. Sebastião Firmo (falecimento por Sars-CoV-2 – vírus causador da
pandemia de COVID 19). Pauta da Reunião: vendas, associados, eventos, conselho
fiscal – parecer, noticiário, lives, página de divulgação SBM/SBMAC, e-books, Profmat
processo eleitoral e assuntos gerais. Informes. O Prof. Piccione informou ao Conselho a
situação da venda de livros em 2020 comparando com o ano de 2019. Em razão da
pandemia, as vendas foram efetuadas exclusivamente pela livraria virtual, a partir de
março, e, apesar de todas as campanhas promocionais realizadas ao longo do ano para
manutenção do patamar de vendas, a quantidade de vendas de livros caiu em torno de
40% em relação à 2019. A respeito da queda na quantidade de livros vendidos, a profa.
Walcy complementou informando que não houve o Exame Nacional de Acesso para
2020 e, além disso, as Universidades ficaram sem aulas devido à pandemia e quando
retomaram foi de forma remota utilizando a livros piratas. Houve também queda do
número de associados em relação à 2019 (em torno de 10%), no entanto, o número de
aspirantes foi um pouco maior que em 2019, reflexo da promoção realizada em
setembro p.p. para novos associados com valores reduzidos (R$ 110,00 sócio efetivo e
R$ 55,00 aspirantes) e brinde copo retrátil da SBM. O prof. Piccione também comentou
sobre a sugestão de um associado para que a SBM institua um programa de doações
voluntárias, além da anuidade (o que também foi sugerido na reunião do Conselho
Fiscal pelo Prof. Mario Jorge), nos moldes da Amer. Math. Soc. tipo “Epsilon Fund. A
solicitação de participação nesse programa seria enviada junto com o boleto da
anuidade. A proposta foi aprovada por unanimidade. Ainda foi proposto que tanto a
pessoa física quanto a pessoa jurídica pudessem contribuir. Também foi sugerida uma
forma de doação específica, como por exemplo, contribuição para colocar DOI na RMU
ou mesmo a doação de direitos autorais para a SBM. O Prof. Daniel Gonçalves sugeriu
o pagamento de associação via PROAP (associação instituicional para melhor
aproveitamento dos recursos). O prof. Jorge Lira sugeriru buscar contribuições junto a
Instituições que dão suporte à Educação Básica, como por exemplo à Fundação Leman.
Sobre os eventos, o Prof. Piccione informou que os eventos previstos para 2020 foram
adiados para 2021 - a Bienal de Matemática de 2020 para 26 a 29 de outubro de 2021 e
o Colóquio da região Centro-Oeste também foi adiado para 17 a 21 de maio de 2021,
sendo este último realizado de forma online. A profa. Cydara mencionou o Festival da
matemática que também foi adiado e está com dada prevista para realização em maio de
2021 presencialmente. Em seguida o Prof. Picione apresentou o parecer do Conselho
Fiscal, cujo teor foi ratificado pelo Conselho Diretor. O próximo ponto da pauta
discutido foi o Noticiário. O prof. Piccione informou que em 2020 foram lançados os
números de 15 a 25 e que até 31/12/2020 sairia o número 26 fechando o ano. O Prof.
Marcio Gomes parabenizou a equipe editorial do Noticiário e disse que essa iniciativa
aproxima muito os associados à SBM. O Prof. José Alberto também elogiou muito em

razão da grande capilaridade dos assuntos em termos nacionais. A profa. Walcy também
elogiou o conteúdo e também a parte gráfica, desde as cores que remetem à identidade
visual da SBM até o formato que permite uma leitura agradável. Sobre as Lives, o Prof.
Piccione citou as várias realizadas ao longo do ano que permitiram uma maior interação
com os associados. Foram realizadas lives sobre as áreas da matemática, as mulheres na
matemática, lives livres, webinares sobre a pandemia, matemática e tecnologias,
olimpíadas e minicursos (https://www.sbm.org.br/lives-sbm). Sobre a página de
divulgação de eventos ncionais e intenacionais da SBM/SBMAC, o prof. Piccione
informou que o logo está em desenvolvimento e que a proposta é a de criar dentro do
nosso site uma aba para divulgação de todas atividades na área de matemática, tanto
nacionais quanto internacionais, com um logo único, cuja URL possa ser replicada pela
SBMAC. As informações seriam recebidas por um canal via e-mail onde os assuntos
seriam filtrados e publicados no site de acordo com a relevância. A seguir o assunto
tratado foi e-book. O prof. Piccione falou que a SBM precisa avançar nesse assunto,
pois houve procura por e-books da SBM pela Universidade do Rio Grande do Sul, mas
que não pudemos atender. Foram então doados 30 livros para que o curso da Instituição
não fosse prejudicado. Informou que a SBM está buscando uma plataforma para a venda
dos e-books que estão sendo finalizados. Comentou que a UNICAMP tem venda de ebooks e perguntou se a Profa. Nancy poderia perguntar que tipo de plataforma utilizam.
A profa. Nancy disse que iria verificar e dar um retorno sobre o assunto. A respeito do
Profmat foi informado ao Conselho que as inscrições para o ENA 2021 foram abertas
em 19 de novembro e seriam encerradas em 18 de dezembro e que o número de
inscritos pagos até o momento era baixo, cerca de 4 vezes menor do que nas edições
anteriores. A profa. Walcy disse que isso se devia ao fato do edital estar bem mais
restritivo que os anteriores e por ter sido lançado no final do ano. O tempo de inscrição
também foi menor que nos anos anteriores, apenas 1 mês. Próximo assunto – Processo
Eleitoral 2021. Comissão eleitoral ratificada na reunião. Chamada à candidatura 08/02 a
08/03/2021 aprovada. Para a reunião do Conselho Diretor para homologação das chapas
e ratificação das normas eleitorais foi proposta nova data, dia 16/03 às 16h. Em
fevereiro de 2021 será enviado um e-mail solicitando aprovação da data e hora para
realização dessa reunião. A sugestão de data de eleição – proposta: 22/03 a 24/05/2021
foi aprovada. Assuntos Gerais. Umalca. O prof. Piccione explicou ao Conselho que
estava sendo formada em Santa Fé, na Argentina, uma associação jurídica para a
legalização dos aspectos financeiros e que a SBM irá integrar essa associação. O Prof.
Marcio Gomes perguntou se quando mudar o presidente da SBM terá que enviar toda a
documentação novamente. O Prof. Piccione disse que não, que seria uma única vez para
a criação da Associação. Próximo tema OBM. O prof. Carlos Gustavo explicou que o
IMPA não mais participará da realização da OBM, mas que seria apoiador do evento.
Também apresentou a nova proposta do Regimento Interno da OBM que foi aprovado
pelo Conselho Diretor com as alterações sugeridas durante a reunião, mas a versão
retificada será enviada à gerência da SBM para que seja apreciada pela assessoria
jurídica. A nova composição da Comissão Nacional de Olimpíadas de Matemática
proposta foi aprovada por unanimidade. A Profa. Walcy sugeriu que fosse feito maior
esforço para aumentar a participação de mulheres na Comissão. Assunto seguinte –
Comissão de Gênero. A profa. Cydara informou que não faz mais parte da Comissão de
Gênero há 2 meses. A profa. Nancy informou também que não integra mais a Comissão.
A Profa. Cydara explicou que a Comissão está passando por uma redução de
integrantes, pois nem todos os membros estavam participando das reuniões. A nova
composição ainda não foi submetida à apreciação da SBM, pois há a preocupação de se
manter a representação de raça e região. O Prof. Piccione disse à profa. Cydara que há

um espaço no noticiário que pode ser utilizado para divulgar as atividades e ações da
Comissão de Gênero na forma de uma coluna com temas diversos, reflexões e estudos
sobre a questão do gênero. Sobre o Logo da SBM, o Prof. Piccione falou que essa é uma
discussão matemática interessante a respeito de ser autosemelhante (logo SBM) x
Espiral logarítmica e que poderia ser escrito um artigo para sair no noticiário, no qual o
prof. Carlos Gustavo (Gugu) defenderia a forma do logo da SBM formada por arcos de
circunferência e o Prof. Michel Spira a Espiral Logarítmica. Último assunto da pauta e
não menos importante – Termo de Cooperação SEDUC/SBM. Constitui objeto deste
termo de cooperação técnica a oferta de 192 vagas do Programa de Mestrado
Profissional em Matemática em Rede Nacional (PROFMAT), coordenado pela
Sociedade Brasileira de Matemática e executado por UFC, UFCA, UNILAB, URCA e
UECE, em 16 turmas. As vagas serão direcionadas a professores da rede pública
estadual de ensino do Estado do Ceará, com contratos permanentes, em exercício da
docência na área de Matemática em todas as regiões do Estado. O referido Termo foi
submetido à apreciação da assessoria jurídica da SBM para ver deve ser firmado um
Termo de Cooperação ou um Convênio, que era a proposta inicial, bem como se a
Capes deve figurar com interveniente/anuente. O Prof. Marcio Gomes concorda com o
Termo de Cooperação, pois mostra a autonomia do Estado e ultranecessário para formar
professores. A profa. Cydara perguntou por que a prova de seleção é diferente do ENA.
Também perguntou se a pré-seleção não inviabilizaria a participação no ENA. O prof.
Jorge Lira informou que se fizessem a seleção igual a do ENA não conseguiriam ter a
aprovação do Estado em 2021, por isso optou-se pela seleção separada. O Conselho
Diretor aprovou por unanimidade o teor do Termo de Cooperação proposto. Por fim, o
Prof. Sebastião Firmo (Saponga), falecido em 26 de novembro de 2020, foi lembrado
pelos colegas com muito carinho. O engajamento às ações da SBM, participando da
estruturação do Profmat desde o início, levando o programa para a UFF e a grande
contribuição à SBM enquanto Conselheiro (Fiscal e Diretor) marcam a sua trajetória,
lembrada já com saudade pelos colegas: o prof. Marcio Gomes, a Profa. Walcy e o Prof.
Carlos Gustavo. Muitas histórias ficarão na memória dos presentes. Encerramento:
Nada mais havendo a ser tratado, foi lavrada esta Ata, a qual, lida e aprovada pelos
presentes, recebe a assinatura do presidente da SBM.
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Presidente da SBM

