
 

Rio de Janeiro, 14 de outubro de 2018. 

 

À Comissão do processo de eleição para a Diretoria Regional da SBEM-RJ 

 

 Em resposta ao edital de convocação para eleição da SBEM-RJ, divulgado no dia 

01 de setembro de 2018, solicitamos a inscrição da chapa “Estreitando laços entre 

escola e universidade”, constituída da maneira abaixo, no referido pleito. 

 

Cargo Nome completo Instituição por extenso CPF 

Diretor 
regional 

Agnaldo da Conceição 
Esquincalha 

Universidade Federal do 
Rio de Janeiro 

087.432.147-62 

Vice-diretor 
regional 

Lucíola Castilho 
Oliveira 

Colégio Pedro II – 
Campus São Cristóvão 

089.178.137-47 

Primeiro 
secretário 

Victor Augusto Giraldo 
Universidade Federal do 

Rio de Janeiro 
853.655.647-15 

Segundo 
secretário 

Gilmara Teixeira 
Barcelos  

Instituto Federal 
Fluminense – Campus 

Campos Centro 
955.923.697-00 

Primeiro 
Tesoureiro 

Dora Soraia Kindel 
Universidade Federal 

Rural do Rio de Janeiro   
775.586.007-82 

Segundo 
tesoureiro 

Rafael Vassallo Neto 
Instituto Federal do Rio 

de Janeiro – Campus 
Volta Redonda 

003.603.387-12 

Primeiro 
suplente 

Jéssica Maria de 
Oliveira Luna 

Rede Escolar Municipal 
de Duque de Caxias 

089.619.777-84 

Segundo 
suplente 

Bruno Gomes da Silva 
Neto 

Escola Canadense de 
Niterói 

122.968.717-39 

 

 
 Nossa proposta de gestão da Diretoria Regional do Rio de Janeiro para o 
próximo triênio segue em anexo. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



 

PROPOSTA DE GESTÃO SBEM-RJ 2019/2021 
Estreitando laços entre escola e universidade  

 
 
O grupo que se propõe a gerir a Sociedade Brasileira de Educação Matemática – 
Regional Rio de Janeiro entre os anos de 2019 e 2021 surgiu do reconhecimento da 
necessidade de interlocução entre escola e universidade, de modo que ambas sejam 
valorizadas como espaços de formação permanente do professor que ensina 
Matemática, dos anos iniciais aos programas de pós-graduação. A constituição da 
chapa reflete e valoriza os profissionais do ensino de Matemática que atuam em 
espaços variados, já em uma tentativa de compreender as múltiplas demandas e 
diversas possibilidades de reflexão coletiva e compartilhada. Somos professores que 
ensinam Matemática nos anos iniciais e finais do ensino fundamental e no ensino 
médio, na formação profissional em nível técnico, na Educação de Jovens e Adultos, 
em escolas bilíngues, em cursos de Licenciatura em Matemática e Pedagogia, e 
também em cursos de pós-graduação em ensino de Matemática, em instituições 
públicas e privadas. Além disso, reforçando nossa diversidade geográfica, somos 
professoras e professores distribuídos do sul ao norte fluminense, com experiências 
acadêmicas e profissionais distintas, constituindo um coletivo que milita em prol da 
Educação Matemática no estado do Rio de Janeiro. 
 
A fim de promover maior interlocução e integração entre os espaços formalmente 
constituídos como locais onde se faz, ensina e aprende Matemática – a escola e a 
universidade, e não deixando de reconhecer e valorizar os espaços educativos não 
formais, este coletivo se compromete a realizar as seguintes ações ao longo do 
próximo triênio: 
 

1. Buscar parceiras com secretarias de educação para promover a formação 
permanente do professor que ensina Matemática, por meio de atividades 
como palestras, oficinas e seminários, realizados nas diferentes regiões do 
estado e certificados pela SBEM-RJ; 

2. Popularizar a SBEM no Rio de Janeiro por meio do site, das redes sociais, de 
atividades a distância e de ações presenciais itinerantes, percorrendo as 
macrorregiões do estado, buscando fortalecer a Sociedade e a identidade 
profissional coletiva do professor que ensina matemática; 

3. Organizar o VIII Encontro de Educação Matemática do Estado do Rio de Janeiro, 
fomentando maior participação de professores em formação;  

4. Consolidar a pesquisa fluminense em Educação Matemática, por meio da 
articulação de grupos de pesquisa, o que culminará na realização do IX 
Seminário de Pesquisa em Educação Matemática; 

5. Promover um espaço permanente de diálogo entre instituições formadoras, 
públicas e privadas, inclusive com a realização do V Fórum das Licenciaturas em 
Matemática do Estado do Rio de Janeiro; 

6. Estimular a participação ativa de licenciandos em eventos e espaços de 
discussão sobre sua formação e a prática docente, promovendo o IV Encontro 
Regional de Estudantes de Matemática do Rio de Janeiro. 


