
ATA N.° 124 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 14 de agosto de 2015, às 08 horas na sala 007
do Departamento de Matemática.

No dia quatorze do mês de agosto do ano de dois mil e quinze, na sala 007, no Departamento de
Matemática, às oito horas, reuniu-se a Câmara de Extensão do Departamento de Matemática com a
presença dos seguintes membros:  Jardel Morais Pereira (coordenador), Martin Weilandt, Carmem
Suzane Comitre Gimenez e Leonardo Koller Sacht. Havendo quórum, foi declarada aberta a sessão.
Inicialmente o coordenador colocou em votação a ata da reunião anterior, que foi aprovada. Após a
aprovação da ata 123, iniciou-se a sessão de análise de relatórios e projetos. Foram homologadas as
aprovações Ad-Referendum dos projetos de atividades de extensão “Participação em conferência
em  Lafayette  –  USA”  e  “Participação  membro  titular  em  banca  examinadora  defesa  tese
doutorado”, do professor Daniel Gonçalves, “ Parecer de artigo para periódico, de 10/10/2014 a
03/11/2014”,  “Parecer de artigo para periódico, de 06/01/2015 a 09/01/2015” e “Revisão de artigo
para  periódico”,  do  professor  Matheus  Cheque  Bortolan,  “Participação  em  banca  acadêmica
(Mestrado – UFG)”, “Parecer de artigos científicos” e “30º Colóquio Brasileiro de Matemática”, do
professor  Douglas  Soares  Gonçalves,  “Unificando  a  Relatividade  Galileana  e  a  Relatividade
Especial”,  do  professor  Marcelo  Ferreira  Lima  Carvalho  e  “30o Colóquio  Brasileiro  de
Matemática”,  do  professor  Joel  Santos  Souza  .  Em seguida,  foram analisados  e  aprovados  os
seguintes  relatórios  finais  de  projetos  de  extensão  e  atividades  de  extensão:  “Programa  de
Aperfeiçoamento para Professores de Matemática do Ensino Médio”,  do professor Mário César
Zambaldi, “Seminário de Equações Diferenciais Parciais”, do professor Raphael Falcão da Hora,
“Seminário de Equações Diferenciais Parciais”, do professor Jardel Morais Pereira, “ Organização
de  Workshop  em Análise  Funcional  e  Sistemas  Dinâmicos”,  “Participação  em conferência  em
Lafayette – USA” e “Participação membro titular em banca examinadora defesa tese doutorado”, do
professor  Daniel  Gonçalves,  “  Parecer  de  artigo  para  periódico,  de  10/10/2014  a  03/11/2014”,
“Parecer  de  artigo  para  periódico,  de  06/01/2015  a  09/01/2015”  e  “Revisão  de  artigo  para
periódico”, do professor Matheus Cheque Bortolan, “Participação em banca acadêmica (Mestrado –
UFG)”, “Parecer de artigos científicos” e “30º Colóquio Brasileiro de Matemática”, do professor
Douglas Soares Gonçalves, “ Unificando a Relatividade Galileana e a Relatividade Especial”, do
professor  Marcelo  Ferreira  Lima  Carvalho  e   “30o Colóquio  Brasileiro  de  Matemática”,  do
professor Joel Santos Souza . Também foram analisados e aprovados os projetos de atividades de
extensão  “Seminário  de  Equações  Diferenciais  Parciais”,  do  professor  Jardel  Morais  Pereira  e
“Seminário de Geometria e Topologia 2015/2”, do professor Martin Weilandt. Nada mais havendo a
tratar, a reunião foi encerrada pelo coordenador Jardel Morais Pereira, que lavrou a presente ata.
Florianópolis, 14 de agosto de 2015.
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