
ATA N.° 114 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 29 de outubro de 2013, às 15 horas na sala 202
do Departamento de Matemática.

No vigésimo nono 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  Aldrovando  Luíz  Azeredo Araújo.  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  e aprovados  o projeto de atividade de extensão:  “III Colóquio de
Matemática  da Região  Sul”  do professor Martin  Weilandt.  O projeto  “Simulação Numérica  de
Dispersão  de Poluentes”  do  professor  Milton  dos  Santos  Brait  foi analisado e  a  aprovação do
projeto foi condicionada a uma correção na carga horária total da atividade,  de 52 horas para 144
horas. O projeto  “Objetos Virtuais de Aprendizagem para o Ensino de Matemática” do professor
Paulo Rafael Bösing foi analisado e a aprovação deste projeto ficou condicionada a uma correção
nas datas de início e final da atividade Foi sugerido que o início da atividade fosse em fevereiro de
2014 e o final em dezembro de 2014. A seguir foi analisado e aprovado o relatório de atividade de
extensão:  “IV Encontro de Matemática  Universitária”  do professor  José  Luiz  Rosas  Pinho. Na
sequência,  foram retomadas  as  discussões  sobre  as  novas  regras  para  nortear  as  atividades  de
extensão no Departamento de Matemática. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada pelo
coordenador, Danilo Royer, que lavrou a presente ata. Florianópolis, 29 de outubro de 2013.
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