
ATA N.° 126 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 10 de dezembro de 2015, às 9:00 horas na sala
302 do Departamento de Matemática.

 No décimo dia do mês de dezembro do ano de dois mil e quinze, na sala 302, no Departamento de
Matemática, às nove horas, reuniu-se a Câmara de Extensão do Departamento de Matemática com a
presença dos seguintes membros: Jardel Morais Pereira (coordenador), Carmem Suzane Comitre
Gimenez, Leonardo Koller Sacht, Sonia Elena Palomino Castro e Paulo Mendes de Carvalho Neto.
Havendo quórum, foi declarada aberta a sessão. Inicialmente, o coordenador colocou em votação a
ata da reunião anterior, que foi aprovada, com a adição de Castro no nome da professora Sonia
Elena Palomino  na linha quatro. Após a aprovação da ata 125, iniciou-se a sessão de análise de
projetos de extensão, atividades de extensão e relatórios. Foram homologadas as aprovações ad
referendum dos projetos de ações de extensão “Programa de Aperfeiçoamento para Professores de
Matemática do Ensino Médio”, do professor Mário César Zambaldi, “ Sessão Técnica em Álgebra
de  Operadores-First  joint  meetting  SBM_SBMAC_RSME”  e  “Minicurso  de  Verão-IMPA”,  do
professor Alcides Buss, “Resenha de Artigo Científico para M-MAS e Zentralblat”, do professor
Celso Melchiades Doria, “ Palestra na XV Semana de Matemática e V Semana da Estatística”, da
professora Alda Dayana Mattos Mortari,  “Palestra no IX ENAMA”, da professora Luciane Inês
Assmann Schuh, “Participação e apresentação de trabalho em congresso”, do professor Milton dos
Santos  Braitt,  “Participação em congresso-Jovens Pesquisadores”,  do professor  Juliano de Bem
Francisco e “Seminário de Equações Diferenciais Parciais”, do professor Jardel Morais Pereira e
também  analisada  e  aprovada  a  atividades  de  extensão  “Participação  em  banca  de  defesa-
doutorado”, do professor Alcides Buss. Na sequência, foram analisados e aprovados os relatórios
finais de atividades de extensão “Revisão de Artigos”,  do professor Danilo Royer,  “Revisão de
artigo científico (referee)”, do professor Jáuber Cavalcante de Oliveira, “ Palestra na XV Semana de
Matemática e V Semana da Estatística”, da professora Alda Dayana Mattos Mortari, “Palestra no IX
ENAMA”, da professora Luciane Inês Assmann Schuh, “Participação e apresentação de trabalho
em congresso”, do professor Milton dos Santos Braitt, “Correção Unificada Nacional da OBMEP
2015”,  do  professor  Fernando  de  Lacerda  Mortari,  “XX  EREMATSUL,  do  professor  Eliezer
Batista, “Organização do Encontro de Matemática Aplicada”, do professor Wagner Barbosa Muniz .
Após análise, a Câmara decidiu devolver para revisão o relatório final da atividade de extensão
“Participação em congresso-Jovens Pesquisadores”,  do professor Juliano de Bem Francisco. Em
seguida, o professor Jardel Morais Pereira ausentou-se da sala para que os demais membros da
Câmara  analisassem  o  relatório  final  do  seu  projeto  de  extensão  “Seminário  de  Equações
Diferenciais Parciais”, que foi aprovado. Após o retorno do professor Jardel Morais Pereira à sala,
ausentou-se da mesma a professora Sonia Elena Palomino Castro. Foi então analisado o relatório
final  da  atividade  de  extensão “Seminários  de  Biomatemática”,  da  referida  professora,  que  foi
aprovado  .  Foi  também   apreciada  a  proposta  de  atividade  de  extensão  “Seminários  de
Biomatemática  (Renovação),  da  professora  Sonia  Elena  Palomino  Castro,  sendo  que  professor
Leonardo Koller Sacht pediu vistas do processo . Em seguida, o professor Leonardo Koller Sacht
pediu para se retirar devido a um outro compromisso. Após a saída do professor Leonardo Koeller
Sacht da sala,  os demais membros  da Câmara analisaram a proposta de atividade de extensão
“Seminário de Matemática Aplicada”, do professor Wagner Barbosa Muniz e decidiram devolvê-la
para revisão. Em Assuntos Gerais, não houve discussão e, nada mais havendo a tratar, a reunião foi
encerrada pelo coordenador, que lavrou a presente ata. Florianópolis, 10 de dezembro de 2015.
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