
ATA N.° 132 DA CÃMARA 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 25 de agosto de 2016, às 15:30 horas na sala
007 do Departamento de Matemática.

 No  vigésimo  quinto  dia  do  mês  de  agosto  do  ano  de  dois  mil  e  dezesseis,  na  sala  007,  no
Departamento de Matemática, às quinze horas e trinta minutos, reuniu-se a Câmara de Extensão do
Departamento  de  Matemática  com  a  presença  dos  seguintes  membros:  Jardel  Morais  Pereira
(coordenador), Leonardo Koller Sacht, Paulo Mendes de Carvalho Neto e Rômulo Maia Vermersch.
Havendo quórum, foi declarada aberta a sessão. Inicialmente, após análise, o coordenador colocou
em votação a ata da reunião anterior, que foi aprovada por unanimidade. A seguir,  iniciou-se a
ordem do dia com 1.  Homologação de Ações de Extensão Aprovadas Ad Referendum. Foram
homologadas as aprovações ad referendum das seguintes ações de extensão: “Participação no EBT
2016” e “Apresentação de palestra no EBT 2016”, do professor Sérgio Tadao Martins,  “Revisão de
periódicos”,  do  professor  Wagner  Barbosa  Muniz,  “Revisão  de  artigo  científico”,  do  professor
Luciano  Bedin,  “XXI  Latinoamericano  de  Álgebra”,  do  professor  Alcides  Buss  e  “Curso  de
Aperfeiçoamento para Professores de Matemática do Ensino Fundamental e Médio: Módulo II”, do
professor  Mário  César  Zambaldi.  2.  Análise  de  Ações  de  Extensão  em  Aprovação. Foram
analisadas e aprovadas por unanimidade as ações de extensão: “Seminário de Equações Diferenciais
Parciais  2016.2”,  do  professor  Miguel  Angel  Alejo  Plana,  devendo  o  coordenador  seguir  as
orientações anexadas ao processo de pedido de registro da atividade, “Organização do Seminário de
Matemática  Aplicada”,  do  professor  Wagner  Barbosa  Muniz,  devendo o coordenador  seguir  as
orientações  anexadas  ao  processo  de  pedido  de  registro  da  atividade,  “Seminário  de  Análise
Convexa e Otimização na UFSC”, do professor Maicon Marques Alves, devendo o coordenador
seguir  as  orientações  anexadas  ao  processo  de  pedido  de  registro  da  atividade,“Computação
Científica com Python”, da professora Melissa Weber Mendonça (ver o parecer no processo de
registro),  “Revisão de artigos científicos e atuação como referee para journals”, do professor Jáuber
Cavalcante de Oliveira. 3. Análise de Relatórios Finais de Ações de Extensão. Foram analisados e
aprovados por unanimidade os relatórios finais das ações de extensão “Participação no EBT 2016” e
“Apresentação  de  palestra  no  EBT  2016”,  do  professor  Sérgio  Tadao  Martins,  “palestra  e
participação-XII  SEMBIOMAT”,  da  professora  Sonia  Elena  Palomino Castro,  “Organização do
Seminário de Matemática Aplicada”, do professor Wagner Barbosa Muniz,“Revisão de periódicos”,
do professor Wagner Barbosa Muniz, “Workshop on Dynamical Systems and Operator Algebras”,
“Workshop  on  New  Directions  in  Inverse  Semigroups”  e  “XXI  Colóquio  Latinoamericano  de
Álgebra”, do professor Alcides Buss e “ Curso de Aperfeiçoamento para Professores de Matemática
do Ensino e Médio: Módulo II”, do professor Mário César Zambaldi. Além disso, a Câmara  decidiu
devolver  para revisão o relatório final  da atividade de extensão “Organização do Seminário de
Matemática  Aplicada”,  do  professor  Wagner  Barbosa  Muniz.  Por  fim,  a  Câmara  aprovou  por
unanimidade o registro em ata da aprovação do registro e do relatório final da ação de extensão
“Curso de Aperfeiçoamento para Professores de Matemática do Ensino e Médio”,  do professor
Mário César Zambaldi, feitos em janeiro de 2016, para efeito de emissão de certificados. Esta ação
de extensão faz parte do Projeto de Extensão “Programa de Aperfeiçoamento para professores de
Matemática do Ensino Médio”, do professor Mário César Zambaldi, aprovado para o período de
01/10/2015  a  30/05/2016  4.  Outros  Assuntos. Não  houve  discussão  nesta  sessão.  Nada  mais
havendo  para  analisar,  a  reunião  foi  encerrada  pelo  coordenador,  que  lavrou  a  presente  ata.
Florianópolis, 26 de agosto de 2016.
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