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Ata  03/2019  –  3ª  Reunião  Comissão  Permanente  das  Feiras  Regionais  de
Matemática - 23ª Feira Regional Matemática e XIII Feira Regional de Ciências e
Tecnologia – No dia primeiro de agosto do ano de dois mil e dezenove, com início às
quatorze  horas,  no  miniauditório  do  IFC em Rio  do  Sul,  ocorreu  a  3ª  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 do professor Ernani (gereiriodosulens@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); Morgana  Scheller  (morgana.scheller@ifc.edu.br); Neusa
Nardelli  (smece@laurentino.sc.gov.br);  Ivan  Bechtold  (ivanb@sed.sc.gov.br); Neusa
Nardelli  Metring  (neusa.nm@hotmail.com);  Cíntia  Franz
(cintia.franz@edu.riodosul.sc.gov.br);  Terezinha  Oenning
(tere_oenning@yahoo.com.br);  Jaquelene  Bonatto  (apaers@hotmail.com);  Leonir
Serafim  (leonir@ima-rs.com.br); Regiane  Maria  Senes  Franz
(prof_regisenes@hotmail.com);  Sidiane  Laurete
(ce.prefluizadelarsoldatelli@edu.ridosul.sc.gov.br); Rita  de  Cássia  Tenfen
(ritadecassiatenfen1@gmail.com). Os  coordenadores  da  CPFRMat,  professor  Ernani
(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 2ª  reunião da
CPFRMat; 2-Analisar as solicitações de vagas extras para inscrições de trabalhos
nas Feiras; 3-Homologação dos trabalhos da 23ª Feira Regional de Matemática da
Regional de Rio do Sul e XIII Feira Regional de Ciências e Tecnologia; 4-Revisar o
Check-list; 5-Definição dos alimentos (quantidades) para o almoço e lanches; 6-
Assuntos gerais.“1” Leitura da Ata da 1ª reunião da CPFRMat - A leitura da Ata
foi realizado pelo professor Ernani.“2” Analisar as solicitações de vagas extras para
inscrições de trabalhos nas Feiras - Professor Ruy informou que além do quantitativo
de  vagas  preenchidos  foi  solicitado  a  inclusão  de  mais  4  trabalhos  na  feira  de
matemática, sendo estes solicitados pela Neusa (1 vaga); Agrolândia (1 vaga); Colégio
Dom Bosco (1 Vaga) e IFC (1 Vaga). Os membros presentes da CPFRMat aceitaram a
inclusão de mais quatro trabalhos, sendo assim a Feira de matemática nesta edição tem
inscritos 72 trabalhos e a Feira de ciências 16 trabalhos. A professora Morgana fala
sobre a qualidade das avaliações, ela e a Professora Marília fizeram uma pesquisa com
os coordenadores de grupo, em que se fala que o tempo de avaliação é curto, e que os
avaliadores no máximo conseguem avaliar quatro trabalhos com qualidade no dia da
feira. Outro levantamento é que com o acréscimo desses trabalhos, excede o número de
vagas para a inscrição dos trabalhos na FCMat. Tendo feita uma discussão sobre estes
dois pontos, os membros presentes da CPFRMat, optaram por manter-se a qualidade nas
avaliações,  sendo  realizado  um  sorteio  entre  os  trabalhos  DESTAQUE  COM
INDICAÇÃO  para  participarem  da  FCMat.  Neste  mesmo  momento  os  membros
presentes, marcaram a quarta reunião da CPFRMat para o dia 23 de Agosto de 2019, as
13:30 horas, tendo como tema central a avaliação.“3” Homologação dos trabalhos da
23ª Feira Regional de Matemática da Regional de Rio do Sul e XIII Feira Regional
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de Ciências  e  Tecnologia  -  Conforme já  exposto  no  item dois  da  pauta,  todos  os
trabalhos inscritos foram homologados.“4” Revisar o Check-list - Feita a conferência
de todos os itens do check-list, sendo no item troféus, houve troféus que sobraram no
ano passado, eles serão reaproveitados este ano, fazendo somente a troca da etiqueta,
sendo  assim,  este  ano  terá  o  mesmo  modelo  de  troféu.  Orientar  os  ônibus  para
estacionar  atrás  do  pavilhão.  “5”  Definição  dos  alimentos  (quantidades)  para  o
almoço  e  lanches;  Os  avaliadores  também  vão  ganhar  o  almoço.  Almoço  para
aproximadamente 300 pessoas. Também haverá cantina no dia da feira. A entrega dos
alimentos  é  na  cozinha  do  CEPLAS,  até  na  segunda-feira  dia  19/08/2019.  Ficou
definido a seguinte quantia de alimentos: Farinha (30kg); Manteiga (5Kg); Queijo (8
Kg); Presunto (8 Kg); Arroz (30 Kg); feijão (8 Kg); macarrão (20kg); Carne de Frango
(25  kg);  Carne  suína  (50  kg);  Repolho  (6  unidades);  Pepino  (7  kg).  A  doação  de
alimentos ficou distribuída da seguinte forma: Trombudo central (8 Kg de feijão; 5 Kg
de arroz; 2,5 Kg de macarrão); IMA (25 kg de arroz e 2,5 kg de macarrão); Carnes
(IFC); Laurentino  (Repolhos).   “6” Assuntos Gerais  -  A professora Morgana falou
sobre o chamado do CNPQ, com mostra  de trabalhos  interdisciplinares,  sendo estes
trabalhos das escolas do município de Rio do Sul, a mostra terá 40 trabalhos, que vai
acontecer  em 2020. 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.


