
ATA DA OCTAGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO DA CÂMARA DE EXTENSÃO DO DEPARTAMENTO DE 
MATEMÁTICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

No  nono dia do mês de outubro do ano de dois mil e sete, na sala 316 do Departamento de Matemática, às dez horas 
e quarenta e cinco minutos, reuniu-se a Câmara de Extensão do Departamento de Matemática com a presença dos 
seguintes membros:  Márcio Rodolfo Fernandes (coordenador), Sonia Palomino Bean, Daniel Norberto Kozakevich, 
Rubens Starke e Nereu Estanislau Burin. Havendo quorum, foi declarada aberta a sessão. Inicialmente, foi lida e 
aprovada a ata da reunião anterior.  Ordem do Dia: 1) Relatório final do projeto “Estágios dos bolsistas da OBMEP 
2005”.  Foi  aprovado o relatório final do projeto “Estágios dos bolsistas da OBMEP 2005”, coordenado pelo 
professor Milton dos Santos Braitt. 2) Renovação de Projetos Prorrogáveis. Foram renovados os seguintes projetos 
prorrogáveis, a pedido de seus respectivos coordenadores:  “Curso de Aperfeiçoamento  para Professores de 
Matemática do Ensino Médio” dos professores Mário César Zambaldi (coordenador) e Márcio Rodolfo Fernandes, 
de janeiro de 2008 a dezembro de 2008 com carga horária de 10 horas semanais para cada  proponente; “LEMAT -
Laboratório de Estudos de Matemática e Novas Tecnologias” dos professores Rosimary Pereira (coordenadora, 5 
horas semanais), Sonia Palomino Bean, Rubens Starke e Nereu Estanislau Burin (10 horas semanais cada), de 
janeiro de 2008 a dezembro de 2008; “XI Olimpíada Regional de Matemática de Santa Catarina” dos professores 
José Luiz Rosas Pinho (coordenador), Carmen Suzane Comitre Gimenez, Eliezer Batista, Licio Hernanes Bezerra, 
Nereu Estanislau Burin e Waldir Quandt, com carga horária de 6 horas semanais para o coordenador e 4 horas 
semanais para os demais integrantes, de janeiro de 2008 a dezembro de 2008; “Revista da  Olimpíada Regional de 
Matemática de Santa Catarina, n. 6” dos professores José Luiz Rosas Pinho (coordenador), Carmen Suzane Comitre 
Gimenez, Eliezer Batista, Licio Hernanes Bezerra, Nereu Estanislau Burin e Waldir Quandt, com carga horária de 4 
horas semanais para o coordenador e 2 horas semanais para os demais integrantes, de março de 2008 a fevereiro de 
2009. 3) Novos projetos e atividades de extensão. Foram aprovados os seguintes projetos de extensão: “Livro texto 
de Geometria Analítica” dos professores Gustavo Adolfo T.F. da Costa e Nilo Kühlkamp, com carga horária de 02 
horas semanais para cada  proponente, de janeiro de 2008 a dezembro de 2008; “Orientação de Iniciação Científica 
dos Bolsistas da OBMEP 2006”,  do professor Licio Hernanes Bezerra, com carga horária de 4 horas semanais, de 
junho de 2007 a maio de 2008; “Coordenação Regional de Iniciação Científica de Santa Catarina”,  do professor 
Licio Hernanes Bezerra, com carga horária de 2 horas semanais, de junho de 2007 a maio de 2008; “Um ambiente 
virtual de suporte e orientação em métodos numéricos e software computacional”, do professor Daniel Norberto 
Kozakevich, com carga horária de 10 horas semanais, de março de 2008 a março de 2009. Também foi aprovada a 
atividade de extensão “Organização da Escola de Verão 2008”, da professora Virgínia Silva Rodrigues, com carga 
horária de 200 horas. 4) Outros assuntos. Não ocorreram discussões nesse tópico. Assim, nada mais havendo a 
tratar, a reunião foi encerrada pelo coordenador, Márcio Rodolfo Fernandes, que lavrou a presente ata.
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