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Ata  01/2019  –  1ª  Reunião  Comissão  Permanente  das  Feiras  Regionais  de
Matemática - 23ª Feira Regional Matemática e XIII Feira Regional de Ciências e
Tecnologia –  No dia quatro de abril  do ano de dois mil  e dezenove,  com início às
quatorze  horas,  na  sala  303   do   IFC  em  Rio  do  Sul,  ocorreu  a  1ª  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:
Marília  Zabel  (marília.zabel@ifc.edu.br);  Vanessa  Cristina  S.  Back
(vanessabacksantos@gmail.com);  Catia  Regina  Testoni  Hellmann
(catiartestoni@yahoo.com.br);  Cassiane  R.  Bogo;   Neusa  Nardelli  Metring
(neusa.nm@hotmail.com);  Cíntia  Franz  (cintia.franz@edu.riodosul.sc.gov.br);
Terezinha  Oenning  (tere_oenning@yahoo.com.br).  Glaucia  Marcelino
(glauciajcm@gmail.com);  Vanessa  Grasiele  Rossa  Bonatti
(vanessa.bonatti@salesianoriodosul.com.br);  Adriana  Thives
(coordenacaogeral@csrb.com.br);  Sandra  Regina  Zunino  Spieweck
(sandraregina@unidavi.edu.br); Cristiana Santos (cristiana.santos@sesi.org.br); Maribel
M.  Pereira  (mrprr45@gmail.com);  Leonir  Serafim  (leonir@ima-rs.com.br);  Denise
Pessati  (denisep@sesc-sc.com.br);  Regiane  Maria  Senes  Franz
(prof_regisenes@hotmail.com); Ana Carolina Costa (carollcostah@gmail.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 o convite para
que  cada  participante  se  apresente,  visto  que  este  ano tem novos  representantes  na
CPFRMat. O professor Ruy fez a leitura dos pontos da pauta:  1-Leitura da Ata da
Assembleia Geral da 22ª FRMat; 2-Definição da data de realização da 23ª Feira
Regional  de  Matemática  e  XIII  Feira  Regional  de  Ciências  e  Tecnologia  da
Regional de Rio do Sul; 3-Apontamento de modificações do regimento da 23ª Feira
Regional  de Matemática  da Regional  de Rio do Sul;  4-Divulgação da Feira  de
Matemática no XIII ENEM e XXXV FCMat; 5-Definição das datas da Formação
para Orientadores; 6-Assuntos gerais.“1” Leitura da Ata da Assembleia Geral da
22ª FRMat - A leitura da Ata foi realizada pela professora Lourdes C. Dall´Oglio. O
Professor  Ruy  levantou  diversos  pontos  referentes  a  ata,  para  serem  levados  em
consideração nas decisões  da feira  este ano,  na qual  destacou:  comunicação,  muitos
professores reclamaram que não recebem as informações sobre as datas de formação;
deixar  um espaçamento  maior  no  corredor,  reunião  de  avaliadores.  Ruy  abriu  para
comentários, a Lurdes perguntou sobre a questão de locomoção até na feira, todos os
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participantes  não  tiveram  problemas  neste  aspecto.  “2”  Definição  da  data  de
realização da 23ª Feira Regional de Matemática e XIII Feira Regional de Ciências
e  Tecnologia  da  Regional  de  Rio  do  Sul  - Quatro  representantes  da  CPFMat,
mostraram interesse em sediar a feira neste ano: a Secretaria Municipal de Educação  de
Rio do Sul, sugeriu três espaços, o ginásio do CEPLAS, o ginásio da escola Sebastião
Back, e a escola Modelo Ella Kurth; a Prefeitura de Trombudo Central disponibilizou o
parque de exposições (fica em direção a Braço do Trombudo); a prefeitura de Rio do
Oeste disponibiliza o ginásio da  Escola Expedicionário Mário Nardelli, o SESI também
disponibilizou  suas  instalações.  Ruy  sugeriu  fazer  a  análise  dos  espaços
disponibilizados, sendo levado em consideração os aspectos de localização, transporte,
alimentação, espaço físico, após os apontamentos feitos pela CPFRMat ficou decidido
que a feira irá acontecer no Município de Rio do Sul, e após uma visita pela CPFRMat
aos locais disponibilizados pela Secretaria Municipal de Educação de Rio do Sul e o
SESI será definido o local para a realização da feira. Em relação a data para a realização
da  feira,  Ruy  falou  que  de  acordo  com a  Feira  Catarinense  o  prazo  limite  para  a
inscrição dos trabalhos é até 09/09/2019, porém os estandes só estarão disponíveis para
a feira a partir de 09/09/2019, e também os membros da comissão acham inconveniente
realizar a feira na semana da pátria, visto que todas as escolas têm eventos alusivos no
decorrer daquela semana. Sendo assim o professor Ruy sugeriu a data de  13/09/2019. A
Professora Marília vai falar com a CPFCMat para abrir uma exceção,  e os trabalhos
selecionados serem inscritos no final da feira no dia 13/09/2019. Sendo assim todos os
presentes concordaram que a feira irá acontecer no dia 13/09/2019. “3” Apontamento
de modificações do regimento da 23ª Feira Regional de Matemática da Regional de
Rio do Sul - O professor Ruy conduziu esta pauta, sendo que os membros da CPFRMat
decidiram  que  nada  precisa  ser  alterado  no  regimento,  exceto  as  datas  para
credenciamento e inscrição. “4” Divulgação da Feira de Matemática no XIII ENEM
e XXXV FCMat - A professora Marília falou que a Feira Catarinense irá acontecer nos
dias 23/24/25 de outubro de 2019, na cidade de Campos Novos/SC, sendo um feira ao
ar  livre  na praça central,  os  alojamentos  e  estabelecimentos  para alimentação ficam
próximos ao local da feira. Sobre o XIII ENEM, acontece na cidade de Cuiabá/MT nos
dias 14 a 17 de julho, nesta feira irá acontecer uma mostra de trabalhos da Feira de
Matemática de todos os estados do Brasil, e Santa Catarina será representado por 10
trabalhos, sendo que eles foram escolhidos da seguinte forma: dentre os selecionados da
Feira Catarinense de 2017 e 2018, foi realizado sorteios conforme a categoria, e também
por GERED. O professor  Ruy mostrou o site  da  Sociedade Brasileira  de Educação
Matemática (SBEM), acesso pelo link: http://www.sbembrasil.org.br/sbembrasil/, sendo
a instituição parceira das Feiras de Matemática. “5” Definição das datas da Formação
para Orientadores - Ficou decidido que a primeira etapa da formação de orientadores
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será no dia 23/04/2019 a partir das 13h30min até as 17h no IFC. Os orientadores que
tiverem  o  resumo,  pode  trazer  neste  dia.  “6”  Assuntos  Gerais  -  Os  membros  da
CPFRMat  definiram  a  data  para  o  credenciamento  que  será  do  dia  01/07/2019  até
12/07/2019 e a data para inscrição de 29/07/2019 até 09/08/2019. A representante da
Prefeitura de Trombudo Central pediu porque ainda não haviam chegado o convite para
participar da Mostra em Cuiabá, a professora Marília informou que será enviado.  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.


