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Prezado leitor,

Por diversos motivos este número da revista saiu bas-
tante atrasado. Pedimos desculpas aos leitores por isso, 
e esperamos que o ritmo da revista se regularize!

Este número traz a deliciosa prosa de Sir Michael 
Atiyah, que concedeu entrevista aos professores Mi-
chael Forger e Severino Toscano Melo, em dezembro 
de 2010, logo após uma brilhante palestra em que mos-
trou como a física e a matemática podem ser belas se 
andarem juntas. A palestra se encerrou com a única 
poesia que Atiyah diz jamais ter escrito, publicada pela 
primeira vez no livro “Les Déchiffreurs”, do IHES, que 
reproduzimos na capa em tradução livre.

Além da entrevista, sendo este um número duplo, te-
mos nada menos do que seis artigos interessantíssimos 
e ainda duas notas de aula.

Trazemos ainda, na seção Memória, trechos de um 
relato histórico dos dois primeiros anos do departa-
mento de matemática da Universidade de São Paulo, 
com suas listas de alunos (muitos deles que viriam a 
ser famosos), as ementas dos cursos, um necrológio de 
Teodoro Ramos, detalhes da carreira do matemático 
italiano Luigi Fantappiè e um texto que ele elaborou fa-
lando do ensino de matemática. Fica para o leitor fazer 
as comparações com os dias atuais.

Aproveitamos também para anunciar mudanças no 
corpo editorial. A partir do próximo número, o edi-
tor-chefe passará a ser o professor Márcio Soares, da 
UFMG, tendo Eduardo Colli como coeditor e Severino 
Toscano Melo como editor associado.

Eduardo Colli
Severino Toscano Melo
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Objetivo e política editorial
Matemática Universitária é uma revista de divulgação, um veí-
culo de circulação de ideias e de estímulo ao estudo e à curio-
sidade intelectual, dirigida a todos os que se interessam pelo 
ensino e pelo estudo da matemática em nível superior. Ela 
deve servir a professores, pesquisadores, graduandos e pós-
-graduandos, promovendo e fortalecendo o intercâmbio entre 
os membros dessa comunidade.

A revista está aberta a uma contribuição variada, subordi-
nada apenas à boa qualidade. O material submetido para pu-
blicação deverá ser de interesse amplo, estar bem redigido, em 
estilo claro, ameno e sem aridez, para que desperte o interesse 
do leitor e se revele de leitura estimulante e enriquecedora.

Orientação para os autores
O autor de matéria submetida para publicação deve levar em 
conta a diferença entre um trabalho expositório e um artigo 
de pesquisa. Enquanto este se dirige a um público muito res-
trito e especializado, que procura informações específicas, a 

situação é outra em um artigo de divulgação, que exige, em 
grau muito maior, uma redação esmerada, uma apresentação 
clara e bem organizada, de preferência em linguagem corren-
te, pois a revista não comporta matéria carregada de lingua-
gem técnica e formal.

O autor deve, logo no começo, cativar a atenção de quem lê, 
pois o leitor que não tiver seu interesse despertado na parte 
inicial de um artigo dificilmente persistirá em sua leitura. Um 
resumo da matéria a ser tratada, com uma boa motivação, o 
anúncio de uma conclusão surpreendente a que se vai che-
gar, a formulação de uma questão interessante que aguce a 
curiosidade pelo que virá depois, são maneiras adequadas de 
começar um artigo.

As apresentações formais, do tipo “definição–teore-
ma–demonstração–corolário”, não são apropriadas. As de-
monstrações, quando apresentadas, devem, de preferência, 
ser feitas no estilo de uma história interessante, que valha a 
pena ser contada pelo seu valor educativo ou pelos novos ho-
rizontes que descortina. Devem ser evitadas demonstrações 
que se apresentam na roupagem de um pesado formalismo, 
sobretudo se elas não têm outra virtude que a mera satisfação 
lógico-dedutiva.

Como submeter artigos
Toda matéria submetida para publicação deve ser envia-
da de forma eletrônica para o editor-chefe, Prof. Márcio 
Gomes Soares, do Departamento de Matemática da Uni-
versidade Federal de Minas Gerais, no endereço eletrônico  
msoares@mat.ufmg.br (para arquivos maiores do que 1mb, 
contactar por e-mail e aguardar instruções para envio).

Como adquirir a revista
A revista é publicada duas vezes ao ano, nos meses de ju-
nho e dezembro e é distribuída gratuitamente aos sócios 
da sbm com a anuidade em dia que optaram por recebê-la. 
Ela também pode ser comprada em números avulsos com 
os representantes de venda de livros da sbm (vide relação 
em www.sbm.org.br), pelo e-mail rmu@sbm.org.br ou pelo te-
lefone (11) 3091-6124.

Como tornar-se sócio da sbm
Para ser admitido como sócio da sbm, o candidato deve acessar 
o site www.sbm.org.br, imprimir o formulário e enviá-lo assina-
do para a sbm pelo correio, no endereço: Sociedade Brasileira 
de Matemática, Estrada Dona Castorina, 110 – cep: 22460-320 
– Rio de Janeiro, rj.

Erratas do n.47:
- Sumário: por engano, ficou no sumário um artigo do número anterior
- p.13, Resenha: faltou citar o tradutor Alexandre Boide dos San-
tos da versão brasileira do livro Logicomix: uma jornada épica em 
busca da verdade
-  p.29, col. 2: o matemático Stanislaw Ulam era polonês, e não hún-
garo, como está dito na entrevista de Peter Lax


