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Ata 02/2017 – 2ª Reunião Comissão Permanente das Feiras Regionais de 1 

Matemática - 21ª Feira Regional Matemática – No dia dezoito de maio do ano de 2 

dois mil e dezessete, com início às quatorze horas, na sala T09, na Unidade Urbana do 3 

IFC - Campus Rio do Sul, ocorreu a 2ª Reunião da 21ª Feira Regional de Matemática 4 

com a participação dos membros da Comissão Permanente das Feiras Regionais de 5 

Matemática - CPFRMat. Essa reunião ocorreu sob a coordenação do  professor Ruy 6 

Piehowiak (ruymtm@ifc-riodosul.edu.br) e professora Lourdes Costenaro Dall’Oglio 7 

(lourdes@sed.sc.gov.br); representando a GERED. Estiveram presentes na reunião: 8 

Paula A .G. Civiero (paulaciviero@ifc-riodosul.edu.br); Fátima Peres Zago de Oliveira 9 

(fatima@ifc-riodosul.edu.br); Sandra R. Z. Spieweck (sandraregina@unidavi.edu.br); 10 

Jaquelene Bonatto (apaers@hotmail.com); Catia Regina Testoni Hellmann 11 

(catiartestoni@yhoo.com.br); Neusa Nardelli (smece@laurentino.sc.gov.br); Rodrigo 12 

Reis Silveira (rodrigo.silveira@edu.riodosul.sc.gov.br; Adriana Thives 13 

(coordenacaogeral@csrb.com.br); Celso Luiz Moletta (direcao@csrb.com.br); Isolene 14 

Lehmkuhl (isolene@ima-rs.com.br); Terezinha Oenning (tere_oenning@yhoo.com.br); 15 

Iris Tuty Dalcanale Araujo (iristuty@hotmail.com). O professor Ruy Piehowiak 16 

agradece a presença de todos e inicia a reunião. A reunião teve a seguinte pauta: 1-17 

Leitura e aprovação da ata da 1ª Reunião da CPFRMat; 2- Informes; 3- 18 

Apresentação do Relatório da 20ª FRMat - Regional de Rio do Sul 2016; 4- 19 

Apresentação do local de realização da 21ª FRMat - Regional de Rio do Sul; 5- 20 

Definição das datas de credenciamento e inscrição da 21ª FRMat - Regional de Rio 21 

do Sul; 6- Revisão do Regimento da 21ª FRMat - Regional de Rio do Sul; 7- 22 

Distribuição das atividades da 21ª FRMat - Regional de Rio do Sul (Checklist); 8- 23 

Divulgação das datas de formação para professores e avaliadores para as feiras de 24 

matemática. A reunião iniciou pelo item: “1” Leitura e aprovação da ata da 1ª 25 

Reunião da CPFRMat. - Com a leitura da ata feita pala professora Paula A. G. Civiero 26 

e aprovação da mesma. “2” Informes – A professora Fátima P. Z. de Oliveira fala sobre 27 

as formações dos orientadores e os avaliadores da 21ª FRMat. A formação inicial se deu 28 

como elaborar um projeto, onde seguimos com mais duas etapas e assim trazer o projeto 29 

para o redirecionamento a escrita do resumo estendido. A Feira Catarinense de 30 

Matemática - FCMat acontecerá em Criciúma nos dias 27, 28 e 29/09/2017, onde a 31 

mesma irá disponibilizar 150 trabalhos e assim ficaremos com 11 vagas para a FCMat. 32 

Os trabalhos indicados para a XXXIII tem até o dia 22/08/2017 para fazerem suas 33 

inscrições e a FNMat ocorrerá no Acre  no mês de Maio de 2018. A professora Fátima 34 

ainda coloca que é importante orientar os professores que a publicação na revista SBEM 35 

é uma revista de categoria A2 e que não podemos perder este espaço para divulgar os 36 

trabalhos entre os professores. Ainda fala do VI Seminário que acontece em Balneário 37 

Camboriú e que é importante para os orientadores e alunos participarem, socializando 38 
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os seus trabalhos e também estarão participando da assembleia que fica deliberado as 39 

mudanças para as Feiras de Matemática seguintes 40 

http://eventos.ifc.edu.br/seminariomatematica/. Quanto aos crachás para a 21ª FRMat. 41 

cada  instituição, escola imprime o seu e a logo será disponibilizada pelo IFC. “3” 42 

Apresentação do Relatório da 20ª FRMat - Regional de Rio do Sul 2016. -43 

Apresentação do Relatório foi lida pelo professor Ruy e este estará disponível no site. 44 

“4” Apresentação do local de realização da 21ª FRMat - Regional de Rio do Sul -  45 

Professora Adriana do Colégio Sinodal Ruy Barbosa apresenta o diretor Celso, que faz 46 

uma breve apresentação da escola e que será disponibilizada uma sala de informática, 47 

que poderá ajudar na realização das inscrições dos trabalhos para a FCMat pois as 48 

inscrições terminam no dia 22/08 e sugere como local de almoço o Centro Evangélico 49 

por ser perto do local. Ainda diretor Celso pede a colaboração da prefeitura de Rio do 50 

Sul no empréstimo de carteiras para o dia da FRMat. Professora Lourdes então 51 

apresenta os orçamentos conforme o pedido na última reunião da Comissão. Fica 52 

definido que será dado nas inscrições sugestões de locais para os expositores e visitantes 53 

possam almoçar, pois este ano fica a responsabilidade de cada instituição pagar as suas 54 

refeições. “5” Definição das datas de credenciamento e inscrição da 21ª FRMat - 55 

Regional de Rio do Sul – Fica definido as seguintes datas: Credenciamento será do dia 56 

26/06/2017 até 30/06/2017, as inscrições serão do dia 10/07/2017 até 21/07/2017. “6” 57 

Revisão do Regimento da 21ª FRMat - Regional de Rio do Sul. – A leitura do 58 

Regimento foi realizada pela professora Lourdes e foram feitos os ajustes necessários no 59 

documento para o evento. “7” Distribuição das atividades da 21ª FRMat - Regional 60 

de Rio do Sul (Checklist). – Professor Ruy faz a leitura do checklist e assim já foram 61 

sendo informados quais atividades as instituições ficariam responsáveis. “8” 62 

Divulgação das datas de formação para professores e avaliadores para as feiras de 63 

matemática. Fica definido os dias 30/05/2017 e 27/06/2017 para realizarem a 64 

capacitação dos orientadores e as demais datas serão agendadas conforme a 65 

disponibilidade dos docentes. Fica agendada a data da próxima reunião da comissão 66 

para o dia 29/06/2017 às 14 h, no IFC Campus – Rio do Sul. O professor Ruy 67 

Piehowiak agradece a presença de todos e encerra a reunião. Nada mais havendo a tratar 68 

eu, Iris Tuty Dalcanale Araújo, lavrei a presente ata que será lida, discutida e, após 69 

aprovada, acompanhada da lista de presença. 70 
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