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Ata 01/2017 – 1ª Reunião Comissão Permanente das Feiras Regionais de 1 

Matemática - XXI Feira Regional Matemática – No dia dezesseis de março do ano de 2 

dois mil e dezessete, com início às quatorze horas, no auditório da 12ª Gerência 3 

Regional de Educação Regional de Rio do Sul - GERED ocorreu a 1ª Reunião da XXI 4 

Feira Regional de Matemática com a participação dos membros da Comissão 5 

Permanente das Feiras Regionais de Matemática - CPFRMat. Essa reunião ocorreu sob 6 

a coordenação do professor Ruy Piehowiak (ruymtm@ifc-riodosul.edu.br) e professora 7 

Lourdes Costenaro Dall’Oglio (lourdes@sed.sc.gov.br); representando a GERED. 8 

Estiveram presentes na reunião: Antônio João Fidélis (antonio.fidelis@ifc-9 

riodosul.edu.br); Fátima Peres Zago de Oliveira (fatima@ifc-riodosul.edu.br); Lucas 10 

Leite Guerra (lucasleiteguerra@hotmail.com); Ernani Schneider 11 

(educacim@amavi.org.br); Tania M. Moratelli (educacao@amavi.org.br); Sandra R. Z. 12 

Spieweck (sandraregina@unidavi.edu.br); Jaquelene Bonatto (apaers@hotmail.com); 13 

Neusa Nardelli Hereing (neusa.nm@hotmail.com); Catia Regina Marangoni Geremias 14 

(pmtceducar@gmail.com); Glaucia Marcelino (glauciajcm@gmail.com); Catia Regina 15 

Testoni Hellmann (catiartestoni@yhoo.com.br); Neusa Nardelli 16 

(smece@laurentino.sc.gov.br); Rodrigo Reis Silveira 17 

(rodrigo.silveira@edu.riodosul.sc.gov.br); Klairy Simone Wutzow 18 

(klairyswutzow@hotmail.com); Luis Carlos Campregher 19 

(luis_campregher@hotmail.com); Adriana Thives (coordenacaogeral@csrb.com.br); 20 

Isolene Lehmkuhl (isolene@ima-rs.com.br); Ana Lucia de Matos 21 

(matos.anaa@hotmail.com); Terezinha Oenning (tere_oenning@yhoo.com.br); Iris Tuty 22 

Dalcanale Araujo (iristuty@hotmail.com). O professor Ruy Piehowiak agradece a 23 

presença de todos e pede para todos se apresentarem e qual órgão está representando. A 24 

reunião teve a seguinte pauta: 1-Definição da data de realização da XXI FRMat de 25 

Rio do Sul; 2-Definição do local de realização da XXI FRMat de Rio do Sul ; 3-26 

Leitura da Ata da Assembleia Geral da FRMat de 2016; 4 – Apresentação do 27 

Checklist; 5-Divulgação da FRMat e o VI Seminário; 6- Formação para 28 

Orientadores e Avaliadores; 7- Assuntos Gerais. A reunião iniciou pelo item: “1” 29 

Definição da data de realização da XXI FRMat de Rio do Sul - A definição da data 30 

da FRMat de 2017 ficou decidido para o dia 21/08/2017. “2” Definição do local de 31 

realização da XXI FRMat de Rio do Sul – O Colégio Ruy Barbosa e SESI 32 

manifestaram interesse em realizar a Feira. O Colégio Ruy Barbosa só precisa analisar o 33 

calendário já existente na instituição e pede que a Comissão Permanente faça uma visita 34 

na mesma para conversar com o diretor. “3” Leitura da Ata da Assembleia Geral da 35 

FRMat de 2016 – A leitura da ata foi realizada pela professora Lourdes Costenaro 36 

Dall’Oglio. Após a leitura da ata, a professora Jaquelene (APAE-Rio do Sul) comenta 37 

sobre “a ata lida, referente ao trecho mencionado pela professora Naiara de Souza onde 38 

diz que há falhas no repasse das informações, discordei pois a APAE de Rio do Sul no 39 

ano de 2016 repassou toadas as informações recebidas referente a FRMat para os 40 
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professores expositores”. O professor Ruy diz que é importante estar conversando com 41 

os professores afim de ficarem informados sobre as datas das formações para os 42 

professores orientadores. O professor Luis Carlos (Colégio Dom Bosco) diz que as 43 

informações estão no edital e pede que o horário para a montagem dos trabalhos seja 44 

respeitado conforme consta no edital. A professora Terezinha (SEMED-Rio do Sul) 45 

questiona que os espaços invadidos nos stands pelos trabalhos e que devemos ter o 46 

cuidado para não ocupar o espaço do outro. A professora Fátima (IFC) diz que 47 

precisamos estar atentos aos espaços e até ter alguém da CPFRMat que faça a vistoria, e 48 

sobre a montagem dos trabalhos é necessário incluir no regimento. “4” Apresentação 49 

do Checklist – O checklist será enviado às instituições para análise dos itens que se 50 

responsabilizarão para a organização da feira. O grande impasse se deu sobre as 51 

medalhas, os troféus e a alimentação. A professora Catia Regina Marangoni Geremias 52 

(Secretária de Educação de Trombudo Central) sugeri que cada instituição e prefeitura 53 

ajude a pagar uma parte, assim todos ajudam. Para as crianças a medalha é importante. 54 

A professora Fátima (IFC) destaca a importância da participação que vai melhorar o seu 55 

conhecimento e vai também agregar na sua formação e em seu currículo. A Tânia 56 

(AMAVI) sugeriu que seja procurado as empresas da região com o objetivo de obter 57 

auxílios financeiros para custear as medalhas e os troféus. A sugestão de cada 58 

instituição participante da feira pagar a sua alimentação foi aceita por todos os 59 

presentes. Assim, cada instituição irá pagar o valor correspondente pelo número de 60 

participantes (expositores e orientadores) na feira. Após discussões sobre a alimentação, 61 

medalhas e troféus o professor Ruy fez os seguintes encaminhamentos: a) a professora 62 

Lourdes (GERED) ficará responsável por fazer uma pesquisa de preços de alimentação, 63 

medalhas e troféus para a próxima reunião; b) Os professores Luis Carlos e Ernani farão 64 

esta busca por recursos. “5” Divulgação da FRMat e do VI Seminário – A divulgação 65 

poderá ser realizada pelas instituições, prefeituras em cada município, AMAVI através 66 

dos diversos canais de divulgação. O professor Ruy colocou em votação qual será a 67 

logo utilizada na XXI FRMat, tendo como opções: a) logo desenvolvida pela aluna 68 

Suyanne (EEB Luis Ledra); b) logo criada pelo servidor Guilherme (EEB Dr. Hermann 69 

Blumenau); c) logo das feiras de matemática, criada pela CECOM. Por decisão unânime 70 

dos presentes será utilizada a logo criada pela aluna Suyanne (EEB Luis Ledra. A 71 

professora Fátima informou que O VI Seminário Nacional de Avaliação e Gestão das 72 

Feiras de Matemática será realizado nos dias 05, 06 e 07 de julho na cidade de 73 

Camboriú, no Instituto Federal Catarinense. “6” Formação para Orientadores e 74 

Avaliadores – O professor Ruy informa que a formação para professores orientadores, 75 

neste ano, acontecerá em três etapas. Podendo ser realizada na terça-feira (dia 04/04) ou 76 

sexta-feira (07/04), conforme o horário disponível dos professores do IFC. A primeira 77 

etapa acontecerá na dia sete de abril às 13h30min no IFC Câmpus - Rio do Sul. “7” 78 

Assuntos Gerais - Tânia da AMAVI fala da importância dos participantes terem 79 

informações sobre o site para realizarem as inscrições dos trabalhos da feira - sistema da 80 
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AMAVI, podendo ser no dia da capacitação dos orientadores. A professora Jaquelene 81 

(APAE-Rio do Sul) pede que verifiquem a situação dos avaliadores para avaliar a 82 

educação especial devido ao fato ocorrido na XXXII Feira Catarinense de Matemática, 83 

no qual percebeu-se que o avaliador da educação especial era o expositor do trabalho 84 

vencedor, isso foi relatado pelas professoras expositoras da APAE – Rio do Sul, 85 

Mariléia May e Neuza Pedroso. Relatamos a importância em que os orientadores do 86 

trabalho podem sim serem avaliadores em outras categorias. Fica agendada a próxima 87 

reunião para o dia 18 de maio às 14 h, o local será decidido. O professor Ruy Piehowiak 88 

agradece a presença de todos e encerra a reunião. Nada mais havendo a tratar eu, Iris 89 

Tuty Dalcanale Araújo, lavrei a presente ata que será lida, discutida e, após aprovada, 90 

acompanhada da lista de presença. 91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(original assinado e arquivado no campus) 


