ATA N.° 116 DA CÂMARA DE EXTENSÃO DO DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
Ata da reunião da Câmara de Extensão do Departamento de
Matemática da Universidade Federal de Santa Catarina
realizada no dia 20 de março de 2014, às 15 horas e 30 minutos
na sala 202 do Departamento de Matemática.
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No vigésimo dia do mês de março do ano de dois mil e quatorze, na sala 202, no Departamento de
Matemática, às quinze horas e 30 minutos, reuniu-se a Câmara de Extensão do Departamento de
Matemática com a presença dos seguintes membros: Danilo Royer (coordenador), Martin Weilandt
e Sonia Elena Palomino Bean. Havendo quórum, foi declarada aberta a sessão. Inicialmente o
coordenador colocou em votação a ata da reunião anterior que, após correção na grafia do nome da
professora Sonia Elena Palomino Bean, foi aprovada. Após a aprovação da ata, iniciou-se a sessão
de análise de relatórios e projetos. Inicialmente foram analisados e aprovados os projetos de
atividades de extensão: “Laboratório de Estudos de Matemáticas e Tecnologias – LEMAT” da
professora Flávia Tereza Giordani, “15ª Escola de Verão” do professor Ivan Pontual Costa e Silva,
“IV Olimpíada Regional Mirim de Matemática” da professora Carmem Suzane Comitre Gimenez,
“X Brazilian Workshop on Continuous Optimization” do professor Maicon Marques Alves,
“Elaboração de questões de Matemática para FEPESE” do professor Daniel Gonçalves,
“Participação no CMAC-SUL e revisão de trabalho para o CMAC-SUL” da professora Flávia
Tereza Giordani, “Participação no CMAC-SUL” da professora Luciane Inês Assmann Schu,
“Participação no CMAC-SUL e revisão de Artigo do CMAC-SUL” do professor Paulo Rafael
Bösing e “Consultoria ad hoc para agências de fomento e periódicos científicos” do professor
Antonio Carlos Gardel Leitão. Também foi homologada a aprovação por Ad-Referendum da
atividade de extensão “Parecer para jornal científico” do professor Luciano Bedin. A seguir foram
analisados e aprovados os relatórios de atividades de extensão: “Parecer para jornal científico” do
professor Luciano Bedin, “III Olimpíada Regional Mirim de Matemática” da professora Carmem
Suzane Comitre Gimenez, “Seminário de Equações Diferenciais” do professor Ruy Coimbra
Charão, “LEMAT” da professora Rosimary Pereira e “Workshop on Dynamics, Numeration and
Tilings” do professor Marcelo Sobottka. Devido ao adiantado da hora, não foram retomadas as
discussões sobre regras de atividades de extensão, e a reunião foi encerrada pelo coordenador,
Danilo Royer, que lavrou a presente ata. Florianópolis, 21 de março de 2014.

