Convite – Seminários de Matemática do ICET
O Projeto Seminários de Matemática do ICET tem o prazer de
convidar o corpo acadêmico, e demais interessados, para
assistir ao seminário descrito abaixo:
Título: PROPRIEDADES COMBINATÓRIAS DE UMA GENERALIZAÇÃO A QUATRO
PARÂMETROS DA SEQUÊNCIA DE FIBONACCI
Resumo:
Será apresentada uma sequência a quatro parâmetros que
generaliza simultaneamente algumas sequências de inteiros
conhecidas. Interpretações combinatórias são discutidas e uma delas
é utilizada para provar identidades envolvendo estes números. Como
consequência,várias identidades concernentes aos números de
Fibonacci,Lucas,Pell, Jacobsthal, Padovan e Narayana, assim como
para algumas generalizações são obtidas.
Data e Horário: Dia 21 de Setembro de 2018, às 18:30 horas.
Local: Sala 205, Bloco A, Pavimento 1.
O seminário será proferido pelo Prof. Dr. Almir Cunha da Graça
Neto,
possui graduação em Licenciatura em Matemática pela
Universidade Federal do Amazonas (2004), mestrado em Matemática pela
Universidade Federal do Amazonas (2007) e doutorado em Matemática
Aplicada pela Universidade Estadual de Campinas (2017). Atualmente é
professor assistente b da Universidade do Estado do Amazonas.

Contato e Informações:
URL da Homepage – UEA: http://www.uea.edu.br
E-mail: agneto@uea.edu.br
Endereço do Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/2601314510483206

O projeto Seminários de Matemática do ICET(SM – ICET), coordenado
pelos docentes Me. João Raimundo Silva Ferreira, Me. Fernando Júnior
Soares dos Santos, Dr. Lucio Fabio Pereira da Silva, e equipe,
sustenta-se no pilar principal de desenvolvimento nos acadêmicos da
graduação, pós-graduação e pesquisadores das Ciências Exatas e da
Terra o interesse pela pesquisa em Matemática Pura e Aplicada no
Baixo e Médio Amazonas, através de temas que despertem no futuro
pesquisador a paixão por esta área do conhecimento humano, através
da facilitação do intercâmbio entre estes e assim contribuindo para
o desenvolvimento local, tanto humano, quanto institucional. O
projeto SM – ICET prevê realizações de seminários nas cidades de
Coari, Itacoatiara, Parintins e Manaus, como parte de suas

atividades, incentivando assim a pesquisa no Baixo e Médio Amazonas.
Para informações adicionais, ou interesse em participar do projeto,
baixem o convite do seminário, e o folhetim de divulgação em anexo.

Convite
Folder

