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Prezado leitor,
   
Como você pode notar, a Matemática Universitária
está de cara nova, com capa ilustrada e diagramação 
em duas colunas, resultado do trabalho dos 
estudantes de Editoração da Escola de Comunicação 
e Artes da usp, através da Editora Com-Arte Jr.
Esperamos que goste!

Neste número, voltamos com a seção de problemas,
sob a responsabilidade de Carlos Gustavo Moreira e
Nicolau Corção Saldanha, trazendo uma 
compilação de questões de olimpíadas de 
Matemática recentes. Trazemos também uma seção 
de links interessantes sobre Matemática e uma 
seção de notícias e anúncios de eventos, para 
a qual contribuem os correspondentes da revista, 
espalhados por todo o Brasil. Além, é claro, de 
quatro belíssimos artigos!

Ao leitor que estranhar a discrepância entre a data 
deste número, que é junho de 2007, e algumas 
referências ao ano seguinte, avisamos que o conteúdo 
da revista foi fi nalizado em julho de 2008. Esperamos 
aumentar sua a freqüência de publicação nos 
próximos números, para sincronizar o fechamento 
com a data da capa.

No mais, leia, aproveite e mostre para os amigos!

Eduardo Colli e Severino Toscano Melo

Data de fechamento desta edição: 27 de julho de 2008

Tiragem: 3000 exemplares
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