
 
 
 
 

Ata Assembleia Geral 2022 – 24ª Feira Regional Matemática e XIII Feira Regional de 1 
Ciências e Tecnologia – Às treze horas e cinquenta e cinco minutos do dia dezenove do mês 2 
de agosto de dois mil e vinte e um, no auditório da Escola de Educação Básica Expedicionário 3 
Mário Nardelli, deu-se início a assembleia geral da 24ª Feira Regional de Matemática e da XIII 4 
Feira Regional de Ciências e Tecnologia para informes e as avaliações destas feiras. A reunião 5 

foi presidida pelo Ivan Bechtold (representando a 26ª Coordenadoria Regional de Educação de 6 
Rio do Sul - CRE) e tendo como relator Milton Borba (IFC – Rio do Sul). Ivan inicia a 7 
assembleia agradecendo a receptividade e o envolvimento de todos da escola em sediar as 8 
feiras. 1. Palavra da diretora da EEB Expedicionário Mário Nardelli – Local sede das 9 
feiras: Judite Catafesta agradece o envolvimento e empenho de todos os professores da escola 10 

e em especial da Silvana e do Leonardo na organização das feiras, assim como da 26ª CRE e 11 
do IFC. Gostou de ter sediado as feiras e disse que prepararam a escola para que todos se 12 

sentissem bem acolhidos e acredita que as feiras foram um sucesso. 2. Informes da 37ª Feira 13 
Catarinense de Matemática: Ruy Piehowiak (IFC) fez alguns informes sobre a 37ª FCMat. A 14 
feira ocorrerá em Timbó, no Parque de Exposições, nos dias 19, 20 e 21 de outubro. As 15 
inscrições devem ser feitas até o dia 19 de setembro. E lembra que no dia 25 de agosto, na 16 

Unidade Urbana do IFC, conforme convite já enviado aos membros da Comissão Permanente 17 
das Feiras Regionais de Matemática, será feito o sorteio dos trabalhos indicados para a Feira 18 

Catarinense. 3. Palavra dos orientadores: Antes de passar a palavra aos orientadores Ruy 19 
comentou sobre a localização dos stands para os trabalhos das categorias da Educação Infantil 20 
e Educação Especial, que neste ano, conforme solicitação feita pelos orientados na Assembleia 21 

Geral de 2019, estes ficaram alocados em duas salas de aula. Falando ainda sobre os stands, 22 
que também foi necessário agrupar os trabalhos que necessitaram de tomadas, “fugindo” da 23 

sequência numérica. Ainda alertou que foi constado pela CCO que dois ou três trabalhos 24 
estavam com mais de dois expositores e solicita que seja respeitado o que consta no regimento 25 

pelos participantes. Maribel M. Pereira (APAE-Rio do Sul) disse que na sexta-feira quando 26 
chegaram para organizar o stand pensou que seria excluída, mas não foi o que ocorreu e estava 27 

tudo muito bom, estando o seu trabalho numa das salas de aula. Leonardo Maurício Pisetta 28 

Gorges (EEB Expedicionário Mário Nardelli) sugeriu que na inscrição dos trabalhos cada 29 
instituição indique alguns avaliadores. Luis Carlos Campregher (Colégio Dom Bosco) 30 

comentou que foi bom que o local dos stands foi no pátio coberto que é amplo e não tinha eco 31 
facilitando a exposição dos trabalhos. Daiane Santos (CEI Francisco Fleisner) elogiou a 32 
localização dos trabalhos das APAEs e da Educação Infantil nas salas de aula, pois as crianças 33 

ficam melhor acomodadas e as pessoas conseguem acompanhar melhor a explicação das 34 
crianças. Vera Lúcia Prada Cani (EEB Tereza Cristina) aqui foi tudo muito bom, só elogios. 35 
Como estavam tendo poucos comentários sobre as feiras, Ruy aproveitou para falar sobre a 36 

alimentação. Primeiro explicou que este ano foi a segunda vez que o almoço foi organizado a 37 

partir das doações de alimentos por parte das instituições que compõe a CPFRMat e com a 38 
elaboração de um cardápio simples, mas que fosse de maior aceitação dos estudantes com: 39 
arroz, macarrão, carne moída e saladas. Em seguida questionou se a comissão pode continuar 40 

com este formato de almoço. E, a manifestação dos participantes foi que sim, deve-se manter 41 
este formato de almoço para o ano seguinte. Eliza Cristine Martins (CEI Ulrich Hubsch) 42 

comentou que a comida servida no almoço estava muito boa e agradeceu a montagem do prato 43 
com os alimentos separados. 4. Formação de professores orientadores: Ruy falou que, neste 44 
ano, pela primeira vez o Projeto de Extensão das Feiras do IFC, está conseguindo fazer a 45 
formação em quatro etapas. Sendo que três etapas foram antes das feiras e uma etapa ocorrerá 46 
após, no dia 12 de setembro. Reforçando o convite para que todos compareçam nesta etapa na 47 
Unidade Urbana do IFC às 13h30. Destacou que também pela primeira vez, neste ano, serão 48 



 
 
 
 

feitos os anais das feiras e solicitou aos professores orientadores que colaborem com o comitê 49 

científico ficando atentos aos contatos por e-mail nas indicações de eventuais correções nos 50 
relatórios sínteses. Também comentou sobre duas modificações que ocorreram na feira de 51 
matemática sobre a premiação e o relatório síntese. Sobre a premiação, que hoje serão 52 
premiados os destaques com ênfase em algum critério da avaliação e reforçou que os membros 53 
da CPFRMat já receberam o convite para participarem do sorteio dos trabalhos que foram 54 

indicados para a 37ª FCMat. Sobre o relatório síntese, este que foi proposto é um piloto que 55 
passará por uma análise da comissão avaliadora. Ivan esclareceu que a avaliação da feira de 56 
ciências tem critérios diferentes da feira de matemática e que serão indicados três trabalhos para 57 
a feira catarinense, sendo um trabalho do Ensino Fundamental Anos Finais e dois trabalhos do 58 

Ensino Médio. E que na premiação será divulgado os trabalhos indicados. 5. Assuntos gerais: 59 
Ivan informou que a XIV Feira Estadual de Ciência e Tecnologia da Educação Básica e 60 
Profissional da Rede Pública de Ensino de Santa Catarina será realizada nos dias 8, 9 e 10 de 61 
novembro, no Expocentro Edmundo Doubrawa, em Joinville. Antes de passar a palavra, Ivan 62 

quis compartilhar com a comissão organizadora os elogios recebidos em particular da 63 
alimentação sobre a forma como serviram o almoço, ou seja, a disposição dos alimentos 64 
separados no prato, foi muito bom desta forma. Em seguida Ivan deixou livre para os 65 

participantes da assembleia se expressarem. Márcio de Souza Pinheiro (EEB Deputado João 66 
Custódio da Luz) elogiou a comida e que a separação dos alimentos também é apreciada pelos 67 
adultos e disse não saber do tema da feira de ciências. Sem mais comentários Ivan finalizou a 68 

assembleia às 14h40min. 69 
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