Ata da Reunião do Conselho Diretor da
Sociedade Brasileira de Matemática (SBM)
realizada em 21 de novembro de 2016, na sala
206 do Instituto de Matemática Pura e
Aplicada (IMPA)

Aos vinte e um dias do mês de novembro de dois mil e dezesseis, com início às 10 horas, como
previsto, ocorreu a Reunião do Conselho Diretor da SBM, na sala 206do IMPA. Estiveram
presentes, o Presidente Hilário Alencar da Silva, a Diretora Walcy Santos, da SBM, e os
conselheiros Carlos Gustavo Tamm de Araújo Moreira, Cydara Cavendon Ripoll, Daniel Marinho
Pellegrino, Eduardo Colli, Gregório Pacelli Feitosa Bessa, Nancy Lopes Garcia e Ronaldo Garcia.
O Vice-Presidente, Paolo Piccione, e os Diretores João Xavier da Cruz Neto, José María Espinar
Garcia e Marcela Luciano Vilela de Souza, da SBM e o conselheiro Humberto José Bortolossi
justificaram a ausência desta reunião. (1) Expedientes. O Presidente da SBM fez as seguintes
comunicações: celebração do convênio, com vigência de três anos, entre a Universidade de São
Paulo – USP, por meio do Instituto de Ciências Matemáticas e Computação-ICMC, sediado na
cidade de São Carlos, e a SBM, visando a parceria na concessão do Prêmio Professor Carlos
Teobaldo Gutierrez Vidalon; a Olimpíada Brasileira de Matemática (OBM) e a Olimpíada de
Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) serão realizadas a partir do ano de 2017 de forma
integrada; Já estão disponíveis no sítio da Livraria Virtual – SBM os textos da SBM na forma de ebooks. Além disso, o Presidente apresentou o Organograma da SBM, incluindo as atribuições de
cada setor. (2) Revista Matemática Universitária-RMU. O Professor Eduardo Colli narrou as
dificuldades na manutenção da periodicidade da RMU, bem como sua manutenção como Editor da
mesma. Ficou decidido que a revista passaria a ser eletrônica seguindo a referência numérica,
porém eliminando a referência de mês e ano. O Professor Eduardo Colli aceitou, após forte apelo
dos membros do Conselho, continuar como editor da revista neste processo de transição. O
Professor Carlos Gustavo aproveitou o tema da discussão para propor que a SBM distribua a revista
Eureka! para os associados da SBM, financiando esta tiragem. Após análise desta proposta, o
Conselho Diretor decidiu que a SBM financiaria a quantidade de exemplares correspondente ao
número de associados da SBM interessados na revista. Além disso, se o CNPq deixar de financiar a
Eureka!, a SBM não tem qualquer compromisso de fazer a edição impressa desta revista. (3)
Eleição na SBM. Foi proposta, e aprovada, a Comissão Eleitoral para eleição da SBM do Biênio
2017 a 2019: Daniel Marinho Pellegrino (Presidente), Luiz Manoel Silva de Figueiredo e Humberto
José Bortolossi. Caberá a esta comissão propor dentro de 30 dias as normas desta eleição, incluindo

o seu calendário, para aprovação do Conselho Diretor. (4) Associados Honorários em 2017. Foi
aprovada a comissão formada pelos Associados Honorários Jacob Palis e Manfredo do Carmo para
elaborar uma proposta de candidatos (brasileiros e estrangeiros) a Associados Honorários da SBM,
a qual deve ser encaminhada até o final de março de 2017. (5) Bienal. A professora Walcy Santos
fez um breve relato dos encaminhamentos para a realização da Bienal da SBM em abril de 2017;
inclusive ressaltou que já foram submetidos os projetos aos órgãos de fomento. Ademais, finalizou
observando que a Bienal será um evento associado ao Festival da Matemática, abrindo o Biênio da
Matemática 2017-2018. (6) Relatório sobre o PROFMAT. O Presidente da SBM fez um relatório
completo sobre o PROFMAT, incluindo as ações sobre as normas internas do Programa, bem como
a necessidade de mudança do Regimento para adequar o avanço acadêmico-científico da Rede.
Além disso, indicou a necessidade de mudança do Coordenador Acadêmico Nacional, visto que o
Professor João Xavier da Cruz Neto, atual Coordenador Acadêmico Nacional, assumirá um cargo
em sua Universidade que tornará incompatível com a gestão do PROFMAT. O Professor Hilário
Alencar aceitou assumir esta coordenação nacional até a avaliação do quadriênio 2013-2016 pela
CAPES. Ainda em relação ao PROFMAT, foram aprovados uma proposta de folder e o novo
Regimento. (7) Assuntos Aprovados Eletronicamente. Foi solicitado pelo Presidente da SBM que
os assuntos aprovados eletronicamente, a saber, Acordo de Reciprocidade entre a Sociedade
Brasileira de Matemática e Sociedade Portuguesa de Matemática (01/02/2016), Proposta de
Diretrizes Curriculares para o Ensino Fundamental 2 (27/02/2016), Regulamento para o Prêmio
SBM 2017 (22/03/2016) e Manifesto da Sociedade Brasileira de Matemática sobre a Reforma do
Ensino Médio (04/10/2016) constassem nesta ata. Tal solicitação foi aprovada pelo Conselho. (8)
Anuidades dos Associados. Foi aprovada uma nova redação do Regimento Interno da SBM, ou
seja, na Seção de Direitos e Deveres dos Associados, o item A1 passa a ter a redação: O montante
da anuidade do Associado Efetivo é R$120,00 (cento e vinte reais) e do Aspirante a Associado é
R$60,00 (sessenta reais). (9) Outros Assuntos. (a) O Professor Carlos Gustavo Moreira solicitou
que a SBM noticiasse em seu sítio os manifestos da ABC e SBPC sobre a PEC 55 e a reestruturação
organizacional do MCTIC, o que foi aprovado; (b) O Presidente relatou o atual estágio da
Associação Nacional dos Professores de Matemática na Educação Básica - ANPMat. Após este
relato, foi aprovado que a Diretoria submeta ao Conselho uma proposta de criação de uma comissão
especial, atrelada à Diretoria no organograma da SBM, com o objetivo de inserir a ANPMat na
SBM.

Após consulta eletrônica aos membros do Conselho Diretor, esta ata foi aprovada por unanimidade
no dia 17/12/2016.
Hilário Alencar da Silva
Presidente da SBM

