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Ofício 01/2022 
 

Blumenau 10 de agosto de 2022. 

 
Assunto: Definição da indicação de trabalhos da 36ª Feira Regional de 

Matemática (região de Blumenau) para a 37ª Feira Catarinense de 
Matemática 
 

Em complemento ao edital da 36ª Feira Regional de Matemática (região 
de Blumenau), é encaminhado o presente Ofício com o intuito de tornar 

públicas as deliberações da 4ª Reunião da Comissão Permanente das Feiras 
de Matemática da região de Blumenau, realizada em 09 de agosto de 2022. 

Uma vez que a Comissão Permanente das Feiras de Matemática de 

Santa Catarina deliberou por disponibilizar 7 vagas para a participação da 
região de Blumenau na 37ª Feira Catarinense de Matemática, definiu-se 
pelo seguinte procedimento em relação à indicação de trabalhos: 

 
✓ Cada grupo de avaliação de trabalhos indicará um dentre os 

avaliados, para participar da Feira Catarinense de Matemática. 
Dentre os indicados serão sorteados aqueles que irão se inscrever 
para participar da 37ª Feira Catarinense de Matemática e os demais 

ficarão em cadastro reserva. 

• Dentre o grupo de avaliação da categoria Educação Especial e 
Professor, serão indicados 2 trabalhos e 1 deles será sorteado. 

• Dentre os 2 grupos da categoria Educação Infantil, 2 serão 
indicados e 1 será sorteado. 

• Dentre os 4 grupos da categoria Ensino Fundamental Anos 
Iniciais, 4 serão indicados e 2 serão sorteados. 

• Dentre os 4 grupos da categoria Ensino Fundamental Anos 
Finais, 4 serão indicados e 2 serão sorteados. 

• Dentre os 2 grupos da categoria Ensino Médio, 2 serão 
indicados e 1 será sorteado. 

 

Demais informações: Os professores serão consultados por meio de 
um questionário sobre outras possibilidades para selecionar os trabalhos da 
Feira Regional para a Feira Catarinense, para que sejam consideradas para 

a próxima edição da Feira Regional. 
 
Agradecemos a cada professor e professora pela compreensão e 

contamos sempre com a colaboração e compromisso no que se refere ao 
compartilhamento de trabalhos realizados.  

 
Atenciosamente, 

Comissão Permanente da Feira Regional (região de Blumenau) 


