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Ata 01/2021
Aos quatorze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, às 9h, de forma online
pelo Google Meet, reuniu-se, em convocação extraordinária, a Diretoria da Associação
Nacional dos Professores de Matemática na Educação Básica, representada pela
Presidente Marcela Luciano Vilela de Souza e o Vice-Presidente Sérgio Augusto Amaral
Lopes, com todos os membros do Conselho Diretor da ANPMat, a saber, Humberto José
Bortolossi, Leticia Rangel, Antônio Cardoso do Amaral e Vitor Gustavo de Amorim. A
reunião iniciou com as boas-vindas da Presidente e uma breve apresentação pessoal de
cada membro do Conselho Diretor. Em seguida, foram repassadas ao Conselho Diretor
algumas informações importantes sobre a periodicidade dos encontros da Diretoria com os
Secretários Regionais, os principais pontos do Regimento e do Estatuto, dando atenção às
finalidades dos órgãos da ANPMat e destacando os artigos e parágrafos que definem as
funções e atribuições de cada órgão. Após as apresentações iniciais foram tratados os
seguintes pontos de pauta: 1º - Atribuições do Conselho Diretor: a Presidente leu as
atribuições do Conselho Diretor e abriu a palavra aos conselheiros para que fizessem suas
considerações. 2º - Definição do Presidente do Conselho Diretor: ficou eleito para
Presidente do Conselho Diretor o professor Humberto Bortolossi, que será auxiliado em
demandas indicadas e sempre que necessário, pelo conselheiro Vitor Gustavo de Amorim.
3º - Calendário das reuniões ordinárias e extraordinárias: a Presidente expôs a sugestão
da diretoria de que fossem realizadas três reuniões anuais extraordinárias com o Conselho
Diretor. O Conselho sugeriu quatro reuniões, a contar a partir dessa de hoje, e as datas
definidas foram 20/08/2021, 15/10/2021 e 17/12/2021. A reunião ordinária, que deve ser
convocada pelo Conselho Diretor ficou agendada para o dia 25/06/2021. 4º - Indicação de
Materiais para publicação no site da ANPMat: os conselheiros foram convidados a
escrever uma matéria sobre “O Primeiro Conselho Diretor Eleito – Quadriênio 2021-2024”
para o 2º Boletim da ANPMat, e deram algumas sugestões, tais como, criar um espaço no
site para que os professores possam fazer perguntas à ANPMat, e que a associação pode
eleger uma comissão para responder tais perguntas ou os próprios associados podem
enviar respostas. Para dar início a essa ideia, os conselheiros deram a sugestão de que
fossem criadas algumas perguntas iniciais e ficou sugerido o nome “Perguntas dos
Associados”. Também foi sugerido que a assessoria de comunicação fizesse uma
chamada inicial para esse espaço e que posteriormente seja editado um Livro com essas
perguntas e respostas. Outra questão levantada, foi a criação de um espaço para que os
professores possam discutir suas angústias e expectativas em relação ao ensino de
Matemática em todos os níveis. Esse espaço pode apresentar experiências
metodológicas, sequências didáticas e outros temas que geraram bons resultados em sala
de aula e contribuíram com abordagens positivas ao Ensino de Matemática. Em relação
ao Boletim foi sugerido uma fragmentação para que parte fosse enviada via e-mail aos
associados, outra parte postada nas redes sociais e foi sugerido o envio impresso do
Boletim via correio para alguns apoiadores e instituições parceiras da ANPMat. Também
no Boletim foi dada a ideia de inserir uma sessão de curiosidades relacionadas à fila de
números das carteirinhas. O conselho Diretor aprovou a criação de uma assessoria de
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comunicação e juntamente com os representante da diretoria indicou o nome da
associada Graziele Souza Mozer para ocupar o cargo de assessora de comunicação. 5º Informes gerais: a Presidente passou informações gerais ao Conselho Diretor sobre a
atuação da Diretoria Eleita para Biênio 2021/2022, tais como, o desenvolvimento do
Projeto das Lives-2021, o modelo de Simpósio online que será utilizado nas edições da
região Norte e Centro Oeste em 2021 e a forma como estão sendo realizadas as
atribuições da diretoria por cada um de seus diretores. A presidente informou aos
conselheiros os números relativos aos novos associados e inscritos até o momento no
Simpósio da Região Norte que será realizado entre os dias 18 e 20 de junho de 2021 em
parceria com a UFPA. Eu Sérgio Augusto Amaral Lopes lavrei por primeiro a presente ata
que vai assinada por mim e pelos demais presentes.
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