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Carta do Editor

A revista Sigmae é um dos frutos de uma reunião ocorrida no primeiro semestre de 2012,
convocada pela Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD). Esta reunião contou com a presença
dos coordenadores de cursos de graduação da Unifal-MG (campus Alfenas), da PROGRAD - na
pessoa da profa. Dra. Lana Ermelinda da Silva dos Santos - e do professor Celso Ferrarezi Júnior
(Instituto de Ciências Humanas e Letras - ICHL), que foi convidado para explanar sobre a criação
de periódicos cientı́ficos eletrônicos e solicitação de ISSN. Mesmo sem ser eu um coordenador
de curso, acompanhei o prof. José Claudinei Ferreira, coordenador do curso de Matemática
licenciatura.
O objetivo dessa reunião - dizia a PROGRAD - era transmitir um posicionamento da administração da Universidade de incentivar a criação de periódicos cientı́ficos on-line na Unifal-MG.1
A ideia era que cada curso de graduação, cada PET, cada PIBID, enfim, cada célula educacional,
tivesse sua revista eletrônica.
Na falta de mais interessados em assumir primeira edição de uma revista de Matemática e
Estatı́stica (ainda sem nome), me prontifiquei a tal tarefa, sabendo que o caminho seria árduo
e hostil. Minha primeira atitude foi estudar o funcionamento da plataforma SEER (Sistema
Eletrônica de Editoração de Revistas).
Esta plataforma é utilizada em diversos paı́ses e, no Brasil, foi traduzida e adotada como
padrão (e recomendação) do IBICT (Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia),
órgão responsável, dentre outras coisas, pela emissão de números ISSN (International Standard
Serial Number). Após conhecer minimamente a plataforma SEER, a luta foi para que instalassem
essa plataforma no servidor da Unifal-MG, a fim de gerenciar todas as futuras eletrônicas. A
solicitação para instalação já havia sido feita, mas a grande dificuldade foi sua configuração,
tarefa que exigiu grande empenho e esforço dos técnicos do NTI (Núcleo de Tecnologia da
Informação).
Plataforma configurada, tivemos o prazer de sermos a primeira revista eletrônica da UnifalMG a ser cadastrada e ir ao ar. No dia 21 de junho de 2012, era lançada o periódico eletrônico
Sigmae: http://publicacoes.unifal-mg.edu.br/revistas/.

O nome Sigmae foi uma sugestão do prof. Luiz Alberto Beijo. A intenção era criar um
nome que sugerisse a união da Matemática com a Estatı́stica. Sigame, além de representar a
Estatı́stica (pelo Sigma, σ) e a Matemática (pelo Épsilon, ), ainda soava como uma palavra
latina, apesar de não ser.
Por fim, o enlace das letras sigma e épsilon já sugeria a capa da revista, cuja primeira versão,
feita por mim, ficou assim:
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Vale notar que, à época, a administração da Universidade contava com o prof. Dr. Paulo Márcio de Faria e
Silva (Reitor) e prof. Dr. Edmêr Silvestre Pereira Júnior (Vice-Reitor).
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A revista Sigmae é um periódico cientı́fico de periodicidade semestral, que tem o objetivo de
abrigar seis áreas do conhecimento, a saber:
• Estatı́stica pura
• Estatı́stica aplicada
• Educação Estatı́stica
• Matemática pura
• Matemática aplicada
• Educação Matemática
Além dos volumes semestrais previstos, eventualmente a revista Sigmae pode lançar volumes
temáticos. Esse é o caso do seu primeiro volume.
O primeiro volume da revista Sigmae - referente ao segundo semestre de 2012 - é um volume
dedicado à I Semana de Matemática da Unifal-MG, ocorrida de 24 a 26 de agosto de 2011.
Maiores detalhes da I Semana podem ser encontradas na Carta do Coordenador da mesma,
prof. José Claudinei Ferreira.
Todos os trabalhos aprovados para a I Semana foram apresentados em modalidade oral. A
ideia foi convidar todos os trabalhos aprovados a se tornarem artigos. Professores (palestrantes)
e alunos (participantes) foram contactados por e-mail e convidados para tal. Infelizmente, nem
todos atenderam ao chamado. Mesmo assim, uma boa quantidade (e grande qualidade) de
artigos foi confeccionada e hoje compõe o nosso primeiro volume.
São ao todo 14 artigos completos, sendo 9 sobre Matemática, 3 sobre Estatı́stica e 2 sobre
softwares de apoio. Ainda, em outro tipo de classificação, podemos dizer que são 10 artigos
de trabalhos apresentados por estudantes e 4 oriundos de minicursos, oficinas, palestras ou
conferências.
Os verdadeiros responsáveis pelo sucesso do primeiro volume da revista Sigame são seus
autores e revisores. Por isso, faço questão de cita-los nominalmente.
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Os autores que compõem este volume, em ordem alfabética, são:
Aldicio J. Miranda
Cátia R. O. Q. Queiroz
Denismar A. Nogueira
Estela C. Ferreira
Janaı́na C. Franco
José Paulo C. dos Santos
Maı́ra J. R. Oliveira
Maria do Carmo P. Toledo
Tamara A. N. Anjos

Andrea Cardoso
Carlos José dos Reis
Diego B. Mequelino
Evandro Monteiro
Jarne D. Ribeiro
Luciana B. Goecking
Marcela C. Rocha
Michelle A. Correa

Bruna S. C. Franco
Cristiane C. F. Cintra
Eric B. Ferreira
Fabricio G. Avelar
José Carlos de Souza Junior
Luiz Alberto Beijo
Marcelo M. A. Dias
Rafael L. Bastos

Os revisores que atuaram neste volume, em ordem alfabética, são:
Aldicio José Miranda
Evandro Monteiro
José Paulo Carvalho dos Santos
Luiz Alberto Beijo
Angela Leite Moreno
Fabrı́cia de Matos Oliveira

José Antônio Leite
José Claudinei Ferreira
Adriana Dias
Cátia Regina de Oliveira Quiles Queiroz
Fabricio Goecking Avelar
Patricia de Siqueira Ramos

A todos, meus sinceros agradecimentos e... rumo ao segundo volume!

Eric Batista Ferreira
Editor chefe da revista Sigmae
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