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Ata 03/2018 – 3ª Reunião Comissão Permanente das Feiras Regionais de 1 

Matemática - 22ª Feira Regional Matemática e XI Feira Regional de Ciências e 2 

Tecnologia – No dia vinte e seis de junho do ano de dois mil e dezoito, com início às 3 

quatorze horas, no auditório da GERED em Rio do Sul, ocorreu a 3ª Reunião de 4 

organização da 22ª Feira Regional de Matemática - FRMat e XI Feira Regional de 5 

Ciências e Tecnologia - FRCTec com a participação dos membros da Comissão 6 

Permanente das Feiras Regionais de Matemática - CPFRMat. Essa reunião ocorreu sob 7 

a coordenação da professora Lourdes C. Dall'Oglio (loudes@sed.sc.gov.br) e do 8 

professor Ruy Piehowiak (ruy.piehowiak@ifc.edu.br). Estiveram presentes na reunião: ; 9 

Morgana Scheller (morgana.scheller@ifc.edu.br); Rodrigo Reis Silveira 10 

(rodrigo.silveira@edu.riodosul.sc.gov.br); Iris Tuty Dalcanale Araújo 11 

(iristuty@hotmail.com); Neusa Pinto Ferreira (neusacon@yahoo.com.br); Klairy 12 

Simone Wutzow (klairywutzow@hotmail.com); Leonir Serafim (leonir@ima-13 

rs.com.br); Jaquelene Bonatto (apaers@hotmail.com); Regiane Maria Senes Franz 14 

(prof_regisenes@hotmail.com); Rita de Cássia Tenfen 15 

(ritadecassiatenfen@hotmail.com). Os coordenadores da CPFRMat, professora Lourdes 16 

C. Dall´Oglio (GERED) e professor Ruy Piehowiak (IFC), agradecem a presença de 17 

todos e iniciam a reunião. O professor Ruy fez a leitura dos pontos da pauta: 1-Leitura 18 

da Ata da 2º Reunião CPFRMat; 2-Data da segunda etapa da formação de 19 

orientadores; 3-Verificação do número de instituições/trabalhos credenciados; 4-20 

Apresentação da programação das feiras; 5-Verificação dos encaminhamentos das 21 

responsabilidades de cada instituição; 6- Aprovação da logo, Banner e cartaz; 7- 22 

Assuntos Gerais. “1” Leitura da Ata da 2º Reunião CPFRMat, A leitura da Ata foi 23 

realizada pela professora Lourdes C. Dall´Oglio. “2” Data da segunda etapa da 24 

formação de orientadores. A professora Morgana iniciou a Pauta informando que a 25 

próxima data do curso de formação de Orientadores é 09/07/2018 no IFC. Morgana 26 

perguntou a Lurdes sobre as possibilidades de divulgação do curso de formação de 27 

Orientadores, Lourdes informou que o convite é enviado por e-mail a todas as 28 

instituições e também reforçado o convite na reunião de gestores. Morgana comentou 29 

que se possível, os orientadores devem levar o resumo expandido pronto no dia 09/07. 30 

“3” Verificação do número de instituições/trabalhos credenciados. Lurdes informou 31 

que até a data de 28/06 haviam se inscrito para a feira de matemática 50 trabalhos e para 32 

a feira de ciências 19 trabalhos. “4” Apresentação da programação das feiras.  Neste 33 

item verificou-se a programação da feira, confirmando a data e o cronograma que já 34 

havia sido definido. “5” Verificação dos encaminhamentos das responsabilidades de 35 

cada instituição. Houve uma reapresentação do check list, sendo verificado se cada 36 

instituição já estava com o que lhe foi destinado em andamento. No item coffee break 37 

para os avaliadores, foi solicitado a possibilidade do IFC fazer o café para evitar o 38 
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transporte do mesmo, sendo que a prefeitura levará o pó para o café. E também no item 39 

divulgação, foi solicitado os materiais para iniciarem os trabalhos de divulgação. Neste 40 

momento foi solicitada a presença do Ernani devido a uma controvérsia sobre a 41 

inscrição de um mesmo trabalho nas duas feiras, sendo que não houve definição e ficou 42 

acordado entre os membros de realizar uma reunião extraordinária para definição do 43 

assunto. “6” Aprovação da logo, Banner e cartaz. Foi apresentado três modelos de 44 

banner, cartaz e crachá, e ficou definido que seria nos mesmos moldes do ano passado. 45 

Sendo que seria um único cartaz para divulgação das duas feiras. “7” Assuntos Gerais. 46 

Não houve assuntos gerais. Nada mais havendo a tratar eu, Rita de Cássia Tenfen, lavrei 47 

a presente ata que será lida, discutida e, após aprovada, anexada a lista de presença e 48 

arquivada. 49 

 
 
 

 


