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Título: Qual é a proporção de árvores que podem ser
olhadas desde a origem?

Resumo: Estudar os números primos é um trabalho feito pelos matemáticos desde os
antigos matemáticos na Grécia. Probabilidade é um ramo da matemática que comparada
com a teoria dos números, tem pouco tempo de vida. A função de Euler que conta
quantos números primos relativos existem menores que um número dado, é o caminho
para estudar a quantidade de pontos com componentes inteiras que podem ser olhados si
alguém está em pé na origem. Desta forma, se relaciona uma quantidade probabilística
(uma forma assintótica) com uma função muito conhecida: A função zeta de Riemann. O
proposito desta palestra é mostrar que: A quantidade de pontos visíveis desde a origem
tem densidade

1

ζ(2)
=

6

π2
.

Finalmente, existem generalizações de pontos visíveis desde a origem que estão relacio-
nados com valores inversos da função zeta em todo número natural.

Data/Horário: 20 de setembro de 2019 às 16h00
Local: Auditório do ICET
Itacoatiara - Amazonas

Projeto: Seminários de Matemática do ICET
Resumo: O projeto Seminários de Matemática do ICET(SEMAT - 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, aplicada, ensino e educação matemática no Baixo e Médio Amazo-
nas, 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 SEMAT - ICET
prevê realizações de seminários nas cidades de Itacoatiara 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, aplicada,
ensino e educação matemática 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 pesquisa-

dores, 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 SEMAT - ICET, pretende firmar-
se como uma atividade extensionista con-
tínua no Baixo e Médio Amazonas afim
de contribuir positivamente para o desen-
volvimento local, estimulando discentes
e docentes da região a estudar/pesquisar
matemática.

Local de Realização

As atividades do Projeto SEMAT - ICET
ocorrerão em Itacoatiara no Instituto de
Ciências Exatas e Tecnologia - ICET/UFAM
e em Manaus no Instituto de Ciências Exa-
tas - ICE/UFAM.

Período de Realização

A execução da ação se fará com periodi-
cidade quinzenal, excepcionalmente nas
sextas-feiras das 16h00 as 18h00, distri-
buídas da seguinte forma, uma sexta é
dedicada ao seminário com palestra da
ação e a sexta seguinte será realizada uma
oficina de discussão e avaliação das ativi-
dades 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 - ICET/UFAM

Prof. Dr. Lúcio Fábio Pereira da Silva - ICET/UFAM

Prof. Dr. Elkin Oveimar Quintero Venegas - ICE/UFAM

Prof. Dr. Germán Alonso Benitez Monsalve - IME/USP

Prof. Dr. Marco Aurélio dos Santos Cruz - ICET/UFAM

Prof. Me. Fernando Júnior Soares dos Santos - IME/USP

Discente Élita Melo Ribeiro - ICET/UFAM

Discente Mayara da Costa Oliveira - ICET/UFAM

Discente Midiane Stéfane Maquiné Matos - ICET/UFAM

Discente Rayssa de Oliveira dos Santos - ICET/UFAM

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

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

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

Realização

REITORIA - UFAM

Prof. Dr. Sylvio Mário Puga Ferreira

Reitor

Prof. Dr. Jacob Moysés Cohen

Vice-reitor

Prof. Dr. David Lopes Neto

Pró-reitor de Ensino de

Graduação

Profa. Dr. Selma Suely Baçal de

Oliveira

Pró-Reitora de Pesquisa e

Pós-Graduação

DIREÇÃO- ICET

Prof. Dr. Geone Maia Correa

Diretor

Prof. Dr. Valdomiro Lacerda Martins

Coordenador Acadêmico

Kátia Rejane da Silva Rufino

Coordenadora Administrativo

Contato e Informações:
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Universidade Federal do Amazonas - UFAM
Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia em
Itacoatiara - ICET
Rua Nossa Senhora do Rosário, s/n
Bairro Tiradentes, Itacoatiara - AM
CEP.: 69103-128
Telefone: (92) 3521-3603
http://www.ufam.edu.br
http://www.icet.ufam.edu.br
www.icet.ufam.edu.br/graduacao/?curso=4
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