Ata 02/2019 – 2ª Reunião Comissão Permanente das Feiras Regionais de
Matemática - 23ª Feira Regional Matemática e XIII Feira Regional de Ciências e
Tecnologia – No dia nove de maio do ano de dois mil e dezenove, com início às
quatorze horas, no auditório da GERED em Rio do Sul, ocorreu a 2ª Reunião de
organização da 23ª Feira Regional de Matemática - FRMat e XIII Feira Regional de
Ciências e Tecnologia - FRCTec com a participação dos membros da Comissão
Permanente das Feiras Regionais de Matemática - CPFRMat. Essa reunião ocorreu sob
a coordenação da professora Lourdes C. Dall'Oglio (loudes@sed.sc.gov.br) e do
professor Ruy Piehowiak (ruy.piehowiak@ifc.edu.br). Estiveram presentes na reunião:
Fátima Peres Zago de Oliveira (fatima.oliveira@ifc.edu.br); Marília Zabel
(marília.zabel@ifc.edu.br); Morgana Scheller (morgana.scheller@ifc.edu.br); Vanessa
Cristina S. Back (vanessabacksantos@gmail.com); Catia Regina Testoni Hellmann
(catiartestoni@yahoo.com.br); Neusa Nardelli (smece@laurentino.sc.gov.br); Adriana
Thives
(coordenacaogeral@csrb.com.br);
Cristiana
Santos
(cristiana.santos@sesi.org.br); Leonir Serafim (leonir@ima-rs.com.br); Regiane Maria
Senes Franz (prof_regisenes@hotmail.com); Diogo da Silva (ogoid_di@hotmail.com);
Rita de Cássia Tenfen (ritadecassiatenfen1@gmail.com). Os coordenadores da
CPFRMat, professora Lourdes C. Dall´Oglio (GERED) e professor Ruy Piehowiak
(IFC) agradecem a presença de todos. O professor Ruy inicia a reunião com a leitura da
pauta: 1-Leitura da Ata da 1ª reunião da CPFRMat; 2-Aprovação de data e local
das feiras; 3-Alimentação; 4-Check List; 5-2ª etapa da formação de orientadores;
6-Assuntos gerais.“1” Leitura da Ata da 1ª reunião da CPFRMat - A leitura da Ata
foi realizada pela professora Lourdes C. Dall´Oglio. O professor Ruy abriu para
comentários “2” Aprovação de data e local das feiras - Professor Ruy informou que
foi realizada uma visita aos locais disponibilizados em Rio do Sul para sediar a feira,
sendo estes, Secretaria Municipal de Educação de Rio do Sul, três espaços: o ginásio do
CEPLAS, o ginásio da escola Sebastião Back, e a escola Modelo Ella Kurth; e as
instalações do SESI. também disponibilizou suas instalações. Passado as características
de cada ambiente aos membros da CPFRMat ficou acordado realizar a feira no
CEPLAS. Sendo realizada na data de 21 de Agosto de 2019, e a montagem da feira se
inicia no dia 20 de agosto de 2019 no período vespertino. “3” Alimentação - Ficou
acordado entre os membros participantes da reunião que o almoço e lanche será feito na
cozinha do CEPLAS, e cada escola participante doará uma quantia de alimento definida.
A quantidade de doação de cada escola será informada, posteriormente a confirmação
de participantes. O cardápio para o almoço ficou definido em (arroz, macarrão, carne de
frango, feijão e salada) e o lanche (sanduiche).“4” Check-list - Lurdes conduziu os

itens do Check-list, tendo as seguintes definições em acordo com os membros presentes:
inscrição realizada pela AMAVI, troféus (Laurentino e Rio do Oeste, responsáveis
Neusa e Neusa), Medalhas (GERED), Convites ( Ruy Barbosa), Lembrança Avaliadores
(SESI), Coffee Break (Secretaria Municipal de Educação de Rio do Sul - SEDUC), água
(SEDUC - Rio do Sul), Comunicação (SEDUC - Rio do Sul), “5” 2ª etapa da
formação de orientadores - A professora Fátima informou que a segunda etapa da
formação de orientadores será dia 06/06/2019 das 13h30min às 17h e a terceira etapa de
formação na data de 04/07/2019 das 13h30min às 17h. “6” Assuntos Gerais - A
professora Fátima informou que no dia 14/05/2019 acontecerá em Campos Novos uma
reunião com os membros da Feira Catarinense de Matemática. Também neste espaço,
deixar agendado para fazer as reservas dos estandes no mês de novembro de 2019.
Nada mais havendo a tratar eu, Rita de Cássia Tenfen, lavrei a presente ata que será
lida, discutida e, após aprovada, anexada a lista de presença e arquivada.

