
Ata  01/2022  -  1ª  Reunião  da  Comissão  Permanente  das  Feiras  Regionais  de
Matemática  –  24ª  Feira  Regional  de  Matemática. As  quatorze  horas  e  vinte
minutos do dia treze de abril no auditório o IFC, reuniu-se a Comissão Permanente
das Feiras de Matemática de Rio do Sul, essa reunião ocorreu sob a coordenação do
Professor  Ivan  Bechtold  (ivanb@sed.sc.gov.br)  e  do  professor  Ruy  Piehowiak
(ruy.piehowiak@ifc.edu.br).  Estiveram  presentes  na  reunião:  Sandra  Vieira
(sandrav@sed.sc.gov.br); Morgana Scheller (morgana.scheller@ifc.edu.br); Neila de
Toledo  e  Toledo  (neila.toledo@ifc.edu.br);  Julia  Dâmaris  Fachini
(julia.damaris.fachini@gmail.com);  Silvana  Schreiber  Wanzynack
(silvanasaletebnu@gmail.com),  (silvana.wanzynack@edu.riodosul.sc.gov.br);  Klairy
Simone  Wutzow  (klairyswutzow@hotmail.com);  Samanta  Ariane  Gramkow
(educacao@apaeriodosul.com.br);  Maria  de  L.  Miles  (lumiles35@yahoo.com.br);
Jailson  H.  Fernandes  (jailsonhfernandes@gmail.com);  Adriana  Thives
(coordenacaogeral@csrb.com.br);  Iris Tuty Dalcanale Araújo (iris@unidavi.edu.br),
Leonir  Serafim  (leonir@ima-rs.com.br);  Terezinha  Oenning
(tere_oenning@yahoo.com.br);  Sonia  Schulz  (sonia.schulz@sesisc.org.br);  Juniel
Rodrigues  Leite  (juniel.leite@ifc.edu.br);  Paula  dos  Santos  Alves  Marques
(paula.s.marques@sesisc.org.br)  e  Orranny  de  Souza  Lopes
(orrannylopes@gmail.com. Ruy  (IFC)  iniciou  a  reunião  saudando  e  agradeceu  a
presença  de  todos,  na  sequência  fez  a  leitura  da  pauta:  1-Leitura  da ata  da
Assembleia Geral 2019 - 23ª FRMat e XII FRCTec; 2-Definição do Local da 24ª
Feiras; 3-Apontamento dos Regimentos da 24ª Feira Regional de Matemática; 4-
Definição de datas de formação de orientadores; 5-Assuntos Gerais. 1- Leitura
da ata da Assembleia Geral 2019 - 23ª FRMat e XII FRCTec - Ivan (26ª CRE) fez
a leitura da ata  de dois mil e dezenove – 23ª feira de Matemática e XII Feira  de
Regional, especificando pontos positivos e negativos da reunião anterior. Ivan passou
a palavra para Neila (IFC) que fez a leitura ata da Feira Regional de Matemática de
dois  mil  e  vinte,  após  a  leitura  Morgana  (IFC)  comentou  sobre  a  reunião  de
avaliadores. Ruy informa que já tinha sido destacado na ata anterior. Ivan questiona as
siglas das atas anteriores, Ruy então diz que foram corrigidos. 2-Definição da data -
Ruy informa que foi feito  contato com a diretora da EEB Expedicionário Mário
Nardelli e que a escola continua interessada em sediar a Feira, desse fica aprovada
para as feiras deste ano a escola citada anteriormente. Ruy entra na questão dos stands
e a  logística para montagem e desmontagem no local da Feira e diz que a proposta
inicial para a melhor data seria 19/08, na sexta-feira, visto que a Feira Catarinense de
Matemática ocorre  em setembro/outubro.  Ruy passar  a  palavra  a  Morgana.  Desse
modo a mesma fala sobre a feira catarinense e diz que a cidade de Florianópolis tem
maior interesse em subsidiar a mesma, porém está aguardando o retorno para passar a
resposta ao demais envolvidos. Neila então questiona sobre a data da feira, porém Ruy
diz  que  seria  a  melhor  data  provável  devido  a  FETEC,  fica  então  decido  o  dia
19/08/2022 para a feira. 3-Apontamento -  Ruy questiona se iram discutir  sobre o
regimento nessa primeira reunião. Morgana propõem que compartilhem no drive o
regulamento para que todos possam ler e discutir sobre o mesmo na próxima reunião.
Sandra Vieira (26ª CRE) retirou-se às 15 horas, pois a mesma informou a todos os
integrantes da reunião das feiras que teria uma reunião com a Secretaria de Estado da
Educação. 4-Definição  das  datas  de  formação  de  orientadores -  Ruy  passa  a
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palavra para Neila que convida a todos os presentes para participar da formação de
orientadores  e  informar  as  datas  que  ficaram decidias  na  reunião  da  organização,
sendo  assim  fica  decidido  as  datas: de  02/05,  06/06,  04/07  e  05/09/22,  sendo
executado as formações sempre as segundas-feiras da primeira semana de cada mês,
contendo  três  horas  de  curso  para  certificação,  totalizando  30  h  de  Curso,  houve
questionamentos da Iris Tuty (Colégio UNIDAVI) quanto a formação. Então Morgana
faz a explicação sobre o curso de formação, e sobre as motivações da feira.  Sonia
(Escola S-SESI) pergunta sobre a quantidade de orientadores que pode participar do
curso de formação ou se o mesmo existe um limite  específico para fazer  o curso.
Morgana diz que não tem especificação para o curso,  porém Ruy  e explica que o
número  de  vagas  (trabalhos  inscritos)  para  cada  instituição  deve  seguir  o  que
estabelece  o  regimento  da  Feira. Maria  de  Lourdes  (APAE-Trombudo  Central)
Educação  Especial  pergunta  sobre  a  premiação  na  Feira  ou  se  também poderiam
participar do curso, pois a mesma disse que é importante para eles da APAE. Morgana
diz  que  pode  participar  e  teria  que  verificar  quanto  a  questão  da  premiação. 5-
Assuntos gerais - Ruy fala sobre a questão da alimentação e informa que a escola tem
cozinha,  porém ainda  não  falou  com os  responsáveis  da  mesma  e  pergunta  se  a
comissão está de acordo em fazer conforme a edição anterior referente as doações de
alimentos, o mesmo também pergunta quando seria a próxima reunião e todos votam
pela data 11/05/22 às 14h. Nada mais havendo a tratar encerrou-se a reunião às 15h30
min, eu, Orranny de Souza Lopes, lavrei a presente ata que será lida, discutida e, após
aprovada, anexada a lista de presença e arquivada.
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