
 
 

Associado Efetivo 
 

 

Condições:  

Bacharéis, licenciados, mestres e doutores em Matemática ou áreas afins. 

Vantagens:  

a) Uma assinatura digital da Revista do Professor de Matemática (RPM) ou 

Ensaios Matemáticos, que deve ser escolhida no momento da solicitação de 

associação. 

b) Desconto de 25% na compra dos livros publicados pela SBM 

comercializados na livraria virtual e na Sede da SBM.  

c) Desconto de 25% na inscrição nos eventos realizados pela SBM  

d) Direito de votar e, após dois anos de associação, de ser votado para os órgãos 

dirigentes da SBM. 

Anuidade: 

R$ 150,00 

 

Aspirante a Associado 

 

Condições:  

Alunos de cursos universitários ou ganhadores de premiação em olimpíadas de 

Matemática que poderão permanecer como aspirantes a associado até a 

conclusão do curso universitário ou por no máximo seis anos 

Vantagens: 

a) Uma assinatura digital da Revista do Professor de Matemática (RPM) ou 

Ensaios Matemáticos, que deve ser escolhida no momento da solicitação de 

associação. 

b) Desconto de 25% na compra dos livros publicados pela SBM 

comercializados na livraria virtual e na Sede da SBM.  

c) Desconto de 25% na inscrição nos eventos realizados pela SBM  

Anuidade:  

R$ 75,00 

 



A anuidade da SBM é relativa ao respectivo ano-calendário e permanece válida até o 

dia 10 de janeiro do ano subsequente. 

 

Associado Benemérito 

Condições: pessoas ou entidades que tenham feito doação valiosa ou prestado relevante 
serviço à SBM. 

A indicação de uma pessoa física ou jurídica para Associado Benemérito será uma 

decisão do Conselho Diretor, a partir de proposta da Diretoria, de proposta do próprio 

Conselho, ou de proposta encaminhada por pelo menos 20 (vinte) Associados em dia 

com o pagamento da anuidade. 

 

Associado Honorário 

Condições: matemáticos ou cientistas cujo trabalho tenha contribuído de forma 
relevante para o desenvolvimento da Matemática no Brasil. 

A indicação de uma pessoa para Associado Honorário será uma decisão do Conselho 

Diretor, a partir de proposta da Diretoria, fundamentada em análise da atividade 

científica do candidato. 

 

Os Associados Honorários e Beneméritos estão isentos do pagamento de anuidade e se 

beneficiam dos mesmos direitos dos Associados Efetivos.  

 

Associado Institucional 

Condições: entidades que contribuam anualmente à SBM com um valor fixado pela 
Diretoria. 

Associados Institucionais poderão também ser admitidos por meio de acordos de 

reciprocidade com outras sociedades, prevalecendo as condições estabelecidas em tais 

convênios. 

 

 


