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Todas as cartas devem ser enviadas diretamente ao editor-
chefe (ver página 4).

Caros editores,

Gostaria de parabenizar os editores e todos que con-
tribuem para a nova fase da revista Matemática Univer-
sitária. Com uma leitura fluente e natural, a revista con-
ta com artigos ricos, com demonstrações interessantes 
que envolvem conteúdos básicos e avançados, em uma 
mistura do que aprendemos e o que está sendo pesqui-
sado.

A revista está completa!

Fernando P. P. Reis
Mestrando em Matemática Pura(Ufes)

Excelente a entrevista com Paulo Ribenboim. 
 
Ruidival Santos
UFSCar

CORREÇÕES:

•  O doutorado novo noticiado na MU45 como da Uni-
versidade Federal do Pará, de fato é em associação 
com a Universidade Federal do Amazonas. Na notícia 
também ficou faltando o novo mestrado da Universi-
dade Federal de Juiz de Fora. Também recentemente 
foram aprovados o mestrado da Universidade Fede-
ral do Maranhão e os doutorados da Universidade 
Federal da Bahia em associação com a Universidade 
Federal de Alagoas, bem como da Universidade Fede-
ral da Paraíba, campus de João Pessoa, em associação 
com a Universidade Federal de Campina Grande.

Cartas

A lista completa dos cursos de mestrado e doutorado 
recomendados pela CAPES, com suas respectivas no-
tas, pode ser vista em www.capes.gov.br, no link “Cur-
sos recomendados”.

A Revista do Professor de Matemática é 
uma publicação destinada àqueles que en-
sinam Matemática no ensino básico, sen-
do também útil aos alunos e professores 
de cursos de licenciatura em Matemática.

Além da versão impressa você pode ter 
acesso a todo o material publicado na re-
vista pelo CD-ROM da RPM e pode também 
localizar assuntos e autores publicados no 
Índice da RPM disponível na homepage da 
revista.

Compras de números atrasados, versão 
impressa do Índice, CD ou assinaturas po-
dem ser feitas por meio de:

e-mail: rpm@ime.usp.br
homepage: www.rpm.org.br
Tel/Fax: (11)3091-6124

Revista do Professor 
de Matemática


