
ATA N.° 118 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 21 de agosto de 2014, às 10 horas e 30 minutos
na sala 202 do Departamento de Matemática.

No  vigésimo primeiro  dia  do  mês  de  agosto  do  ano  de  dois  mil  e  quatorze,  na  sala  202,  no
Departamento de Matemática, às dez horas e trinta minutos, reuniu-se a Câmara de Extensão do
Departamento de Matemática com a presença dos seguintes membros: Danilo Royer (coordenador),
Aldrovando Luiz  Azeredo  Araújo,  Carmem Suzane  Comitre  Gimenez e Sonia  Elena  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 homologadas as aprovações Ad-Referendum dos
projetos  de  atividades  de  extensão  “Revisão  de  artigo  científico”  do  professor  Luciano  Bedin,
“Revisão de artigo científico para jornal internacional” do professor Fermin Sinforiano Viloche
Bazan, “Participação no evento Fourth Workshop on Fluids and PDE” do professor Paul Krause,
“Revisão  de  artigos  científicos  e  consultorias  ad  hoc  para  agências  de  fomento”  do  professor
Maicon Marques Alves.e as atividades “Pareceres para o FUMDES” e “Comitê Editorial do XXXV
CNMAC”, do professor Lício Hernanes Bezerra.  Na sequência foram aprovados os projetos de
extensão  “X  Olimpíada  Brasileira  de  Matemática  das  Escolas  Públicas-OBMEP  2014”  e
“Coordenação Regional de Iniciação Científica – OBMEP 2013”. Após isso, foram aprovados os
relatórios  das  atividades  de  extensão  “Coordenação  Regional  de  Iniciação  Científica-OBMEP
2012”, “IX Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas – OBMEP 2013”, “Comitê
Editorial do XXXV CNMAC” e “Pareceres para o FUMDES” do professor Lício Hernanes Bezerra,
“Participação no evento Fourth Workshop on Fluids and |PDE” do professor Paul Krause, “Revisão
de  artigo  científico  para  jornal  internacional”  do  professor  Fermin  Sinforiano  Viloche  Bazan,
“Revisão de Artigo Científico” do professor Luciano Bedin,  e “Revisão de artigos científicos e
consultorias  ad hoc  para  agências  de fomento”  do  professor  Maicon Marques  Alves.  Também,
foram aprovadas alterações, sugeridas pela coordenadora do projeto, no período de realização e
carga horária de participantes no projeto “GESTAR II” da professora Sílvia Martini de Holanda
Janesch. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada pelo coordenador, Danilo Royer, que
lavrou a presente ata. Florianópolis, 21 de agosto de 2014.
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