
ATA N.° 113 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 15 de outubro de 2013, às 15 horas na sala 202
do Departamento de Matemática.

No décimo quinto dia do mês de outubro do ano de dois mil e treze, na sala 202, no Departamento
de Matemática, às quinze horas, reuniu-se a Câmara de Extensão do Departamento de Matemática
com a presença dos seguintes membros: Danilo Royer (coordenador), Martin Weilandt, Carmem
Suzane Comitre Gimenez e Sonia Palomino Bean. 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,  iniciou-se  a  sessão  de  análise  de  relatórios  e  projetos.  Inicialmente  foram
analisados  aprovados  os  seguintes  projetos  de  atividades  de  extensão:   “Gestar  II  –  Programa
Gestão de Aprendizagem Escolar” da professra Sílvia Martini de Holanda Janesch, “Workshop on
Dynamics, Numeration and Tilings”  do professor Marcelo Sobottka,  três atividades de extensão
intituladas “Revisão de Artigo Científico” do professor Marcelo Sobottka, “Computação Científica
com Matlab”, da professora Melissa Weber Mendonça, “Curso de aperfeiçoamento para Professores
de Matemática do Ensino Médio” do professor Mário Cesar Zambaldi  e “OpenStreetMap-Mapas
Livres” do professor Matin Weilandt. A seguir foram analisados e aprovados os seguintes relatórios
de atividades  de extensão:  “X-Fimat-Final  de Semana Integrativo da Matemática”  do professor
Nereu  Estanislau  Burin,  “Oficina  de  Tendências  Dinâmicas”  do  professor  Marcelo  Sobottka,
“Desenvolvimento de material didático para o ambiente moodle” do professor Milton dos Santos
Braitt,  “Modelagem  de  dispersão  de  poluentes”  do  professor  Milton  dos  Santos  Braitt  e  três
atividades de extensão intituladas “Revisão de Artigo Científico” do professor Marcelo Sobottka.
Na sequência, foram retomadas as discussões sobre as novas normas para a Câmara de Extensão.
Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada pelo coordenador, Danilo Royer, que lavrou a
presente ata. Florianópolis, 15 de outubro de 2013.
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