
ATA N.° 127 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 março de 2016, às 15:30 horas na sala
007 do Departamento de Matemática.

 No décimo dia do mês de março 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, Sonia Elena Palomino Castro, Paulo Mendes de Carvalho Neto e Rômulo
Maia  Vermersch.  Havendo  quórum,  foi  declarada  aberta  a  sessão.  Inicialmente,  o  coordenador
colocou em votação a ata da reunião anterior, que foi aprovada. A seguir iniciou-se a ordem do dia
com   1.  Homologação  de  Atividades  de  Extensão  Aprovadas  Ad  Referendum.  Foram
homologadas nesta sessão  as aprovações ad referendum das atividades de extensão “Participação
em  Banca  de  Doutorado  (DF/UFMG)”,  do  professor  Douglas  Soares  Gonçalves,  “Revisão  de
periódicos”, do professor Wagner Barbosa Muniz, “Prestação de Serviços-Assessoria”, do professor
Miguel Angel Alejo Plana, “Revisor de 03 periódicos de matemática”, do professor Paulo Mendes
de Carvalho Neto, “Parecer ad-hoc-UNIFEI”, do professor Sérgio Tadao Martins e “Consultoria
FAPESP 01-07/2014”, do professor Celso Melchiades Doria. 2. Análise de Projetos de Extensão e
Atividades de Extensão em Aprovação. Nesta sessão, inicialmente foi analisada e aprovada a
atividades de extensão “Revisão e parecer de artigos”, do professor Matheus Cheque Bortolan.  A
seguir foi analisada a proposta de atividade de extensão “Organização do Seminário de Matemática
Aplicada”, do professor Wagner Barbosa Muniz, que estava em revisão. Após análise, a Câmara
decidiu encaminhar o projeto ao autor para justificar a retroatividade do registro da atividade. Em
seguida a professora Sonia Elena Palomino Castro ausentou-se da sala para que os demais membros
da  Câmara  analisassem sua  proposta  de  atividade  de  extensão  “Seminários  de  Biomatemática
(Renovação), que o professor Leonardo tinha pedido vistas do processo na reunião anterior. Com
relação a esta atividade, o professor Leoanardo Koller Sacht apresentou um parecer favorável à
aprovação por ter a professora Sonia Elena Palomino Castro feito as alterações solicitadas. Após
discussão sobre alocação de horas para professores participantes da atividade, o professor Jardel
Morais Pereira pediu vistas do processo para esclarecer se palestrante pode ser registrado com horas
de  extensão.  De  volta  à  sala,  a  professora  Sonia  Elena  Palomino  Castro  foi  informada  pelo
coordenador sobre o pedido de vistas do processo de sua atividade de extensão e,  em seguida,
iniciou-se a sessão  3.   Relatórios Finais de Projetos de Extensão e Atividades de Extensão.
Foram  analisados  e  aprovados  os  relatórios  finais  das  seguintes  atividades  de  extensão:
“Participação  em Banca  de  Doutorado  (DF/UFMG)”,  do  professor  Douglas  Soares  Gonçalves,
“Parecer  ad-hoc-UNIFEI”,  do  professor  Sérgio  Tadao  Martins,  “Parecer  de  artigo-TEMA”,  do
professor  Douglas  Soares  Gonçalves,  “Revisão  de  Artigos  Científicos”,  do  professor  Jáuber
Cavalcante de Oliveira, “Revisor de 03 periódicos de matemática”, do professor Paulo Mendes de
Carvalho Neto e “Consultoria FAPESP 01-07/2014”, do professor Celso Melchiades Doria. Após
análise,  a  Câmara decidiu devolver  para revisão os  relatórios  finais  das atividades  de extensão
“Seminário de geometria e topologia 2015-2”, do professor Martin Weilandt, “Apresentação Oral e
Participação no IX ENAMA” e “ Participação Oral e Participação no ICMC Summer Meeting on
Differential Equations 2016”, do professor Paulo Mendes de Carvalho Neto e “Participação em
banca  de  defesa-Doutorado”,  “Sessão  Técnica  em  Álgebra  de  Operadores-First  joint  meeting
SBM_SBMAC_RSME” e “Minicurso de Verão-IMPA”, do professor Alcides Buss. Com relação ao
relatório  final  da  atividade  de  extensão  “Sessão Técnica  em Álgebra  de  Operadores-First  joint
meeting SBM_SBMAC_RSME”, o professor Leonardo Koller Sacht apresentou o seguinte parecer,
que  transcrevo  a  pedido  do mesmo:  “A página  do  evento  na  internet  mostra  que  a  sessão  foi
realizada  conforme  proposta  no  projeto.  Portanto,  sou  de  parecer  favorável  à  aprovação  deste
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relatório”. Foram favoráveis ao parecer os professores Leonardo Koller Sacht e a professora Sonia
Elena Palomino Castro e contra os professores Jardel Morais Pereira, Paulo Mendes de Carvalho
Neto e Rômulo Maia Vermersch, por entenderem estes que a constatação do nome do autor de uma
atividade de extensão num site da internet não é um documento comprobatório da realização uma
atividade de extensão. 4. Outros Assuntos. Nesta sessão a Câmara discutiu sobre a comprovação de
atividade de extensão através de sites na internet, deixando para o coordenador verificar se há na
UFSC algo sobre quais documentos poderiam ser aceitos como comprovantes em atividade dessa
natureza.  A seguir,  o professor Leonardo Koller Sacht informou que a Câmara de Extensão da
UFSC está elaborando uma nova resolução de extensão, com previsão de término até maio deste
ano. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada pelo coordenador, que lavrou a presente
ata. Florianópolis, 14 de março de 2016.
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