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Prezado leitor,

Poucas homenagens podem ser tão marcantes e pere-
nes quanto ter sua marca no nome de uma área da ci-
ência. Por causa dos trabalhos de Imre Simon, falecido 
em agosto de 2009 e homenageado na MU45, a álgebra 
max-plus passou a ser chamada de álgebra tropical e deu 
origem à geometria tropical, assunto tratado por Erwan 
Brugallé no artigo que motiva a capa deste número. 
O autor mostra que a geometria tropical não é apenas 
uma curiosidade decorrente da álgebra max-plus, mas 
tem grande valia para a geometria algébrica real, uma 
área clássica da matemática.

Neste editorial prestamos homenagem também a 
Marcelo Polezzi, ex-professor da Universidade Es-
tadual de Mato Grosso do Sul, falecido em 2007. Seu 
artigo, com Claudemir Aniz, havia sido submetido e 
aceito antes de seu falecimento, e finalmente foi publi-
cado neste número.

No artigo de Milton da Costa Lopes Filho, que faz uma 
comparação entre a classificação de periódicos do Qua-
lis, elaborado pela CAPES, e o ranking do MathSciNet, 
da AMS, a Matemática Universitária mostra que pode ser 
também um canal de debate sobre os assuntos que per-
meiam a comunidade matemática brasileira.

Aproveitamos para lembrar o leitor de que uma boa 
parte do conteúdo da Matemática Universitária de seus 
números antigos já se encontra disponível em sua pági-
na (http://rmu.sbm.org.br). Temos certeza de que se trata 
de material valiosíssimo para a consulta em geral e para 
apoio ao ensino de graduação e pós-graduação.

Boa leitura!

Eduardo Colli
Severino Toscano Melo


