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Não só matemáticos, mas também
matemáticas. Mulheres podem, se
quiserem, serem tão boas ou melhores que
qualquer um. Apesar de não ser comum
escolherem essa profissão.

Formados em Matemática Licenciatura
são intitulados de Professores de

Matemática. Apenas bacharéis possuem a
qualificação de um matemático

propriamente dito.

1.
Prelúdio

2.



O que faz um
matemático?

Contas de adição, subtração, multiplicação
e divisão? Cálculo de limites, derivadas e
integrais? NÃO! Isso é para contadores,
engenheiros, máquinas e calculadoras.

O que fazemos na verdade é evitá-las,
realizando procedimentos muito mais
complexos e criativos que utilizam teorias
baseadas em dedução, indução, abdução e
inferência.



RESOLVEMOS problemas, enigmas e
mistérios através da criação engenhosa de
modelos matemático-científicos
irrefutáveis.

O que faz um
matemático?

1.

FORMULAMOS demonstrações simples,
objetivas e eficientes de resultados
matemáticos.

2.

3.
REALIZAMOS investigações para detecção
de erros e reconhecimento de padrões em
dinâmicas reais e abstratas quaisquer.



4.
AUXILIAMOS profissionais da área
científica, como físicos, químicos e
engenheiros na tomada de decisões de risco
numérico.

O que faz um
matemático?

CRIAMOS teorias matemáticas
consistentes para solucionar problemas
que exijam um alto de nível de abstração.

5.

6.
PRODUZIMOS hipóteses bem
fundamentadas para prever e combinar
resultados aleatórios.



O que faz um
matemático?

7.
Nos AVENTURAMOS em áreas de
aprendizagem e ensino para construirmos
e desenvolvermos futuros e grandes
pesquisadores na área.



Áreas de estudo 
da Matemática

Aritmética
Álgebra
Geometria
Análise
Teoria dos Números
Topologia
Probabilidade
Combinatória
Lógica
Análise Numérica
Estatística
Física-Matemática
História
Educação



Uma HOMENAGEM ao matemático, cientista da
computação e criptoanalista inglês ALAN
TURING (1912-1954). 

Considerado o pai da Ciência da Computação
Teórica e da Inteligência Artificial e conhecido
como um dos principais contribuintes para a
quebra do código Enigma durante a Segunda
Guerra Mundial, fato que possibilitou salvar
milhares de vidas.


