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Carta do coordenador da II Semana da Matemática da Unifal-MG
A Semana da Matemática, em sua segunda edição realizada no perı́odo de 03/07/2013 à
05/07/2013, foi um evento com objetivo principal de criar um ambiente de interação entre
pesquisadores, educadores e a comunidade em geral, divulgando experiências, inovações e diagnosticando novas áreas de atuação em Matemática nas suas várias manifestações. Contamos
com a presença dos professores de outras instituições de ensino superior, Lucy Tiemi Takahashi
(UFJF), Flávio dos Reis Moura (UFOP) e Maria do Carmo de Souza (UFSCar) que proferiram
palestras nas áreas de Matemática Aplicada, Estatı́stica e Educação Matemática, respectivamente. À estes expresso meus sinceros agradecimentos.
Destaca-se ainda a importância deste evento para o curso de Matemática-Licenciatura da
Unifal-MG, pois permitiu aos seus discentes uma integração com colegas e professores da UnifalMG e de outras instituições. Este fato, certamente, foi de grande valia para formação social dos
participantes. Além disso, ocorreram palestras, oficinas, minicursos e apresentações de trabalhos
que complementaram a formação acadêmica do aluno.
Gostaria de destacar o empenho dos docentes e discentes do curso de Matemática-Licenciatura
na realização deste evento, contribuindo desde a organização e divulgação até na elaboração de
oficinas e minicursos. Em especial, agradeço ao vice coordenador da II Semana da Matemática,
professor Fabricio Goecking Avelar, e aos coordenadores das comissões: Patrı́cia Siqueira Ramos, José Claudinei Ferreira, José Carlos de Souza Junior e Denismar Alves Nogueira, que desde
o inı́cio contribuı́ram na elaboração do projeto II Semana da Matemática da Unifal-MG e na
realização da mesma.
Agradeço a presença de cada um dos participantes, na esperança de que este evento tenha
atendido às suas expectativas, e ao editor-chefe da revista SIGMAE, professor Eric Batista
Ferreira, pela oportunidade de divulgação dos trabalhos apresentados.
Por fim, agradeço à CAPES, à FAPEMIG e à Unifal-MG pelo apoio recebido para a realização
do evento.

Evandro Monteiro
Coordenador da II Semana da Matemática da Unifal-MG
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