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O QUE É?
As Jornadas de Matemática (JM) são um evento organizado pelo Núcleo de
Estudantes de Matemática do Instituto Superior Técnico (NMATH-IST), que se
realizará de 4 a 7 de Abril de 2017, pela sua terceira edição, no campus da Alameda
do Instituto Superior Técnico (Universidade de Lisboa).
QUEM SOMOS?
O NMATH-IST é uma associação juvenil sem fins lucrativos que tem como objetivo
servir os estudantes de Matemática do IST, promover a Matemática e publicitar o
curso junto do mercado de trabalho. É constituído, atualmente, por estudantes do 1º
e 2º ciclos que, em conjunto com o departamento de Matemática do IST, trabalham
para melhorar o ambiente onde estudamos.
Tal como a Matemática, pretendemos ser interdisciplinares e, para tal, estamos a trabalhar em diversos projetos de interesse a toda a comunidade escolar do ensino
superior e, até, do secundário.
Após a realização de duas edições das Jornadas da Matemática, bem como o impulsionamento e organização do 1º Encontro Nacional de Estudantes de Matemática realizado em 2016 -, o NMATH mostrou ter capacidade para encarar cada desafio
com seriedade, responsabilidade e empenho. Somos todos alunos com ideias para
melhorar o ambiente onde estudamos e com vontade de trabalhar, demonstrando
sempre grande rigor e transparência.
OBJETIVO
Não é novidade que a Matemática tem uma forte presença e importância crescente
na sociedade. Torna-se, por isso, vital fomentar uma cultura que permita a todos a
plena compreensão das ferramentas e raciocínios matemáticos presentes no dia a
dia. Nesse sentido, o NMATH promove, com 30 alunos voluntários, as Jornadas de
Matemática.
A realização deste evento vai também no sentido de revelar as aptidões e mais-valias dos alunos do nosso curso – Licenciatura em Matemática Aplicada e Computação
(LMAC) e Mestrado em Matemática e Aplicações (MMA) – junto da comunidade e das
empresas, dando a conhecer aplicações desta ciência, quer num contexto profissional, quer junto da comunidade estudantil.
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PÚBLICO-ALVO
A importância da Matemática em diferentes áreas e a abrangência dos temas versados durante este evento fazem despertar o interesse de alunos não só de Matemática, mas também de campos, tais como a Física e a Engenharia. Tal faz das Jornadas
um evento atraente a toda a comunidade do IST. Além disso, nesta edição, alunos de
outros cursos de Matemática em Lisboa são convidados e incentivados a participar
nas Jornadas.
ATIVIDADES
Durante as Jornadas de Matemática, propomo-nos a realizar um programa completo, contendo elementos científicos, empresariais e recreativos, de forma a alcançar
os objetivos previamente expostos.
O dia de abertura das Jornadas de Matemática, 4 de Abril, será exclusivamente dedicado à realização de várias atividades com alunos do Ensino Secundário - Palestras,
workshops e Exposição didática.
Dada a importância da interação entre o mundo empresarial e os alunos do Ensino
Superior, o segundo dia das JM será exclusivo para a Empresa Premium, que terá
liberdade para organizar um programa que se adeque às JM e que seja benéfico
para todos os participantes. Neste dia estará também a decorrer a Exposição “A
Matemática nas 7 Artes".
Por fim, os últimos dois dias das JM focam-se nos alunos de Matemática e do IST,
oferecendo palestras, workshops e a continuação da Exposição.

EXPOSIÇÃO
A exposição "A Matemática nas 7 Artes" estará disponível nos 4 dias das JM no átrio
do Pavilhão Central, local de grande afluência da comunidade geral do IST. Desejamos, deste modo, exibir conteúdos de uma forma mais informal, atrativa e experimental, focando-nos este ano na presença da Matemática em todas as formas de
Arte.
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PALESTRAS
As palestras que decorrerão durante as Jornadas pretendem expor aos estudantes
o trabalho que melhor se faz em Matemática e as suas aplicações. Queremos assim
dar a conhecer aos futuros matemáticos os trabalhos de investigação atualmente
desenvolvidos e os respetivos avanços, sem esquecer o público mais ligado a ramos
como a Engenharia.
Pretendemos que as palestras tratem diferentes ramos da Matemática, tanto de
Matemática Pura (em áreas tais como a Geometria ou a Teoria de Números) como
de aplicações da mesma (por exemplo, a Estatística ou a Análise Numérica), ou ainda
palestras que estabeleçam uma relação com outras áreas do saber (como a Física
ou a História).
Desejamos, sempre, que cada orador aborde um tema ao seu gosto, de uma área na
qual trabalhe, de uma forma clara e interessante para toda a audiência, sem
esquecer que esta é formada por alunos do Ensino Superior, desde o 1º ao último
ano.
As palestras serão realizadas no anfiteatro Abreu Faro, com capacidade para 170
pessoas, e terão a duração de uma hora, sendo os últimos 15 minutos habitualmente
reservados para questões lançadas pela audiência, num ambiente propício à
discussão e clarificação de ideias.

WORKSHOPS E CONVERSAS&FUTUROS
Serão realizados dois workshops, que irão permitir aos participantes um contacto
com a componente prática da Matemática e com a realidade empresarial. Teremos
também uma sessão de ‘Conversas&Futuros’, em que ex-alunos de LMAC vêm partilhar a sua experiência no mundo profissional e responder a eventuais questões
levantadas pela audiência.
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ESCOLAS
O primeiro dia das JM será exclusivamente devotado a escolas secundárias, dando
assim a oportunidade aos alunos de apreciarem a Matemática fora da habitual sala
de aula.
O dia será composto por palestras especialmente talhadas para este público-alvo,
quer nos temas abordados, quer no formato como estas serão apresentadas. Para
complementar este dia, está planeado um workshop, com o intuito de introduzir os
participantes a uma vertente mais prática e interativa da Matemática. A exposição já
mencionada estará também disponível para que eles a possam apreciar, sendo esta
acrescentada de alguns jogos matemáticos.
O principal objetivo deste dia é fazer com que os estudantes experimentem a
Matemática de uma forma diferente, que observem esta ciência com outros olhos.
Queremos desmistificar a crença popularizada de que a Matemática é um “papão”
ou um “bicho de sete cabeças” e apresentar de forma dinâmica e lúdica o quão interessante pode ser e onde ela está presente.
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CONTACTOS
Para mais informações sobre as JM e o NMATH poderá sempre contactar-nos ou
consultar as redes sociais das JM e as infos das antigas edições:
jm@nmath.tecnico.ulisboa.pt
geral@nmath.tecnico.ulisboa.pt
facebook.com/jmatematica
2ª Edição: nmath.tecnico.ulisboa.pt/jornadas
1ª Edição: facebook.com/JMECist

Esperamos contar com a sua presença nas Jornadas da Matemática pois consideramos a sua palestra uma mais valia para as JM e para todos alunos participantes!
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