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Título: GEOMETRIAS NÃO EUCLIDIANAS
Resumo: Quando a palavra geometria é mencionada, geralmente o primeiro
pensamento é de que se trata da geometria Euclidiana, visto que esta é a
geometria mais intuitiva e é a primeira que se aprende, ainda na infância. Essa
geometria que é ensinada na escola funciona muito bem em superfícies planas,
mas não é satisfatória em superfícies curvas. A proposta da palestra é mostrar
de forma breve em que contexto se dá o surgimento de novas geometrias, a
partir da polêmica em torno do quinto postulado de Euclides, que culminou
na descoberta das geometrias não Euclidianas, geometrias que resolvem
questões relacionadas a superfícies curvas e discutir brevemente algumas
destas geometrias, mais precisamente a geometria Hiperbólica (Modelo de
Felix e Poincaré), a geometria Elíptica (Esférica) e a geometria do Motorista
de Táxi. Esta última com o intuito de mostrar que não só os estudos sobre
superfícies curvas levam a resultados diferentes dos da geometria Euclidiana.

Data/Horário: 15 de Junho de 2018 às 16h00
Local: Auditório do ICET
Itacoatiara - Amazonas

Projeto: Seminários de Matemática do ICET
Resumo: O projeto Seminários de Matemática do ICET(SM - ICET) sustenta-se
em um pilar principal, que é o de desenvolver nos acadêmicos da graduação,
pós-graduação e pesquisadores das Ciências Exatas e da terra e da matemática
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, facilitando o 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.

Objetivos

Objetivo geral: Desenvolver nos acadêmicos da graduação, pós-graduação e
pesquisadores das Ciências Exatas e da terra e da matemática o interesse pela
pesquisa em matemática pura e aplicada no Baixo e Médio Amazonas.

Objetivos específicos

1. Apresentar temas relevantes sobre Ciências exatas e matemática;
2. Identificar áreas de interesse comum entre alunos pesquisadores e entre

pesquisadores, proporcionando a troca de ideias entre eles;
3. Contribuir para o desenvolvimento da matemática no Baixo e Médio

Amazonas, estabelecendo relações institucionais para o fortalecimento
desta na região;

4. Incentivar a pesquisa em matemática no Baixo e Médio Amazonas.
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Projeto: Seminários de Matemática do ICET

Relevância

O Projeto Seminários de Matemática
do ICET, pretende firmar-se como
uma atividade extensionista contínua
no Baixo e Médio Amazonas afim de
contribuir positivamente para o de-
senvolvimento local, estimulando dis-
centes e docentes da região a estu-
dar/pesquisar matemática.

Local de Realização

As atividades do evento ocorrerão em
Parintins no Centro de Estudos Superi-
ores de Parintins - UEA/CESP e em Ita-
coatiara no Instituto de Ciências Exa-
tas e Tecnologia - UFAM/ICET.

Período de Realização

A execução da ação se fará com perio-
dicidade quinzenal, excepcionalmente
nas sextas-feiras das 16h00 as 18h00,
distribuídas da seguinte forma, uma
sexta é dedicada ao seminário com pa-
lestra da ação e a sexta seguinte será
realizada uma oficina de discussão e
avaliação das atividades da ação entre
os organizadores do evento.

Público-Alvo

As palestras da ação são destinadas
aos docentes da área de matemática
e física e aos discentes dos cursos de
graduação e pós-graduação dos cursos
de ciências exatas e de áreas afins.

Equipe de Execução

Prof. Me. João Raimundo Silva Ferreira - UFAM/ICET

Prof. Me. Fernando Junior Soares dos Santos - UFAM/ICET
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Prof. Dr. Lúcio Fábio Pereira da Silva - UFAM/ICET
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Prof. Dr. Germán Alonso Benitez Monsalve - UFAM/ICE

Prof. Dr. Cledenilson Mendonça de Souza - UFAM/ICEZ

Prof. Me. Júlio Cézar Marinho da Fonseca - UEA/CESP

Téc. Lab. Física Andre Tavares Ferreira - UFAM/ICET

Téc. Lab. Física Wagner José Cunha de Sousa - UFAM/ICET

Discente Glefini Elias Glória - UEA/CESP

Discente Jéssica Santarém da Silva - UEA/CESP

Discente Midiane Stéfane Maquiné Matos - UFAM/ICET

“Se cheguei até aqui foi porque me apoiei no ombro dos gigan-
tes!!!!” — Sir Isaac Newton
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