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A UNIÃO

Competição de matemática
estimula estudantes no país
Jovens premiados em olimpíada têm oportunidade de entrar em contato com a vida universitária e novos caminhos
Foto: Denise Casatti

Despertar nos alunos da
educação básica o gosto pela
matemática e pela ciência em
geral, motivando esses estudantes na escolha profissional
pelas carreiras científicas. Esses são alguns dos objetivos da
Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas
(OBMEP). Este ano, a competição reuniu 18,2 milhões de
estudantes das redes pública
e privada. No último dia 2 de
agosto, 575 desses jovens,
vindos de todo o Brasil, receberam suas medalhas de ouro
em uma cerimônia especial
realizada durante o encontro
mundial de matemáticos, o
ICM 2018, que aconteceu no
Rio de Janeiro até o último dia
9 de agosto.
O que poucos sabem é
que a OBMEP possibilita a
muitos desses jovens terem
seu primeiro contato com as
universidades públicas, porque os alunos premiados podem participar do Programa
de Iniciação Científica Jr. (PIC).
Quem mora em São Carlos - SP,
tem a oportunidade de participar de encontros, que são
realizados aos sábados, no Instituto de Ciências Matemáticas
e de Computação da USP. “Uma
das coisas que a OBMEP e o
PIC fazem é levar esses jovens
a descobrir que podem fazer
uma universidade pública e
passar”, conta Ires Dias. Professora do ICMC, ela é uma das
coordenadoras orientadoras
do PIC no interior do Estado
de São Paulo e acompanha, há
13 anos, a trajetória de estudantes da região de São Carlos
premiados na OBMEP.
Ires relata que, ao participar do programa, os estudantes aprendem a raciocinar e a
escrever, o que contribui para
que sejam estimulados a optar
por carreiras em diversas áreas do conhecimento: “A gente
não está formando só matemáticos e candidatos à Meda-
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Digital New Tech Day
acontece no dia 16/08
Estudantes durante cerimônia de entrega de medalhas da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas
lha Fields, estamos colaborando com todas as áreas”.
Muitos desses premiados
tornam-se alunos da USP. Esse
é o caso de Heitor Sousa Borges
que ingressou este ano no curso de Relações Internacionais.
Aos 17 anos, com a medalha
de ouro da OBMEP no peito,
Heitor conta que participa da
competição desde o primeiro
ano do ensino médio, quando
conquistou a medalha de bronze. No ano seguinte, foi a vez de
ganhar prata. O garoto revela
que o estímulo da família foi
fundamental: “Meu pai sempre
esteve ao meu lado, ensinando
matemática e me incentivando
a participar de todas as olimpíadas que eu pudesse”.
A relação da família de
Heitor com a USP é bastante
estreita. O pai, Herivelto Martins Borges Filho, é professor
no ICMC e a irmã está cursando Arquitetura no Instituto de
Arquitetura e Urbanismo da
USP, em São Carlos. “Durante
o ensino médio, eu tinha afinidade com várias matérias
diferentes. Então, quando fui
escolher qual graduação queria, foi um desafio. Eu pensava
em direito, relações internacionais e matemática pura”, conta
Heitor. “Considerei que rela-

ções internacionais é o que eu
quero levar para minha vida,
mas não necessariamente eu
vou excluir matemática, sempre dá para incorporar, independentemente da profissão.
Acho que hoje em dia é muito importante você construir
habilidades em várias áreas”,
completa o estudante. Tanto
que Heitor pretende continuar
estudando matemática, já que
receberá uma bolsa da OBMEP
concedida aos medalhistas que
desejam fazer iniciação científica depois de ingressar na universidade.
Heitor explica também
que a matemática que se
aprende na OBMEP é muito diferente da matemática comum,
ensinada nas escolas de modo
geral: “É uma matemática muito mais focada em desenvolver
nosso raciocínio lógico e criatividade, que sempre serão úteis
para a nossa vida em qualquer
área que a gente decida atuar”.
A mãe de Heitor, Elizabeth Sousa, que é analista de sistemas,
completa: “Ter esse raciocínio
lógico bastante desenvolvido
possibilitou ao Heitor estabelecer relações entre diferentes
áreas do conhecimento. Por
exemplo, quando ele vai estudar história, consegue compre-

ender por que as coisas aconteceram daquela forma e isso o
estimulou a ir para o lado das
Humanas”.
Para o pai de Heitor, é
fundamental que a família e a
escola estimulem os jovens a
participar da OBMEP. “A matemática é um bicho-papão não
só no Brasil, o analfabetismo
matemático é um fenômeno
mundial. É essencial trabalharmos em direção à superação
do medo e eliminar esse estigma negativo da matemática. A
experiência mostra que, quando os alunos têm uma bagagem matemática, é natural que
eles se saiam bem nas demais
disciplinas”, ressalta Herivelto,
que faz parte do comitê organizador do ICM 2018.

Ao participar do
programa, os estudantes
aprendem a raciocinar
e a escrever, o que
contribui para que sejam
estimulados a optar por
carreiras em diversas
áreas do conhecimento

Garoto ganha seis medalhas de ouro
Outra história inspiradora é
a de Lauder Leal, que, durante
quatro anos consecutivos, participou do Programa de Iniciação
Científica Jr. no ICMC. “Antes de
fazer a iniciação científica júnior,
eu não imaginava cursar uma
faculdade. Depois é que comecei
a pensar em qual curso queria
fazer”, conta o estudante. Em seu
primeiro ano de OBMEP, quando
ainda era aluno na Escola Estadual Jesuíno Arruda, em São Carlos, Lauder ganhou apenas uma
menção honrosa. Apenas depois
de participar do PIC pela primeira
vez é que conquistou o primeiro
ouro e nunca mais parou.
O garoto recebeu sua sexta
medalha de ouro no mesmo
palco em que, no dia anterior,
foi entregue a Medalha Fields,
popularmente conhecida como
o Prêmio Nobel da matemática.
Três medalhistas Fields estavam
presentes na cerimônia de premiação da OBMEP: o italiano
Alessio Figalli, o brasileiro Artur
Avila e o francês Cédric Villani,
respectivamente vencedores da
honraria em 2018, 2014 e 2010.

Para Lauder, assistir à entrega
da Medalha Fields e conhecer alguns medalhistas é um estímulo
para sua futura carreira na área
de matemática: “Normalmente,
quando a gente pensa nos grandes matemáticos da atualidade,
não pensamos que eles são
pessoas normais. Mas depois de
vir aqui, a gente percebe que
eles passam pelas mesmas dificuldades que qualquer um de
nós, eles têm as mesmas experiências, a única coisa é que eles
se esforçaram para chegar onde
estão. Se a gente se esforçar, não
chegaremos necessariamente
no nível em que eles estão, mas
com certeza conseguiremos ter
sucesso”. Depois de conquistar a
sexta medalha de ouro, Lauder
ganhou uma bolsa de estudos da
Fundação Getúlio Vargas e está
cursando o primeiro ano do curso
de Matemática Aplicada.
Motivação
Ao longo do tempo em que
atua na OBMEP, a professora Ires
Dias já perdeu a conta de quantos
estudantes ingressaram na USP

depois de participar do PIC. “A
gente trabalha com mais de 80,
90 alunos por ano na região de
São Carlos. Você não muda a vida
de todos eles, mas se transformarmos a vida de 10%, já é um
sucesso”, ressalta.
Professora da USP há 32
anos, Ires revela de onde vem a
motivação que a faz continuar
trabalhando com os estudantes da
OBMEP há 13 anos: “Nesse tipo de
trabalho você vê o resultado, você
está com eles acompanhando.
Então, eu acho que isso faz com
que a gente continue, apesar de
todas as dificuldades”. Assim como
Ires, muitos outros professores e
alunos da USP trabalham em prol
das olimpíadas científicas e estão
ajudando a transformar a vida de
muitos jovens do nosso país.
A OBMEP é organizada desde 2005 pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada, com
apoio da Sociedade Brasileira de
Matemática. A partir do próximo
ano, a competição será ampliada e também poderão participar
estudantes das 4ª e 5ª séries do
ensino fundamental.

Pensando em trazer para João Pessoa um debate sobre a nova
era digital e suas implicações, acontece no dia 16 de agosto, no Tambaú Hotel, o Digital New Tech Day, evento que busca agregar a discussão dessas tecnologias, sua aplicabilidade, legislação, atualização de
conhecimentos, troca de experiências e networking.
A revolução digital que trouxe para o mercado ferramentas de
novos negócios como Blockchain, Bitcoins, Criptomoedas, Internet
das Coisas e Inteligência Artificial não se limita apenas às áreas relacionadas a tecnologia. Profissionais de economia, direito, comunicação, finanças, empresas públicas, privadas, poder judiciário, legislativo e executivo também precisam estar atentos a essas discussões. A
ideia é que os participantes possam conhecer e vivenciar o que está
acontecendo nesse meio, tirar dúvidas, entender a forma como os
negócios já estão sendo executados e o que se deve esperar a curto
prazo dessa nova era.
O Digital New Tech Day vai abordar, no campo do Direito Digital,
temas como Compliance, Negócios Jurídicos Eletrônicos, Inovação,
Digital Business, Cibercrime, o Projeto de Lei que prevê a criação dos
juizados especiais criminais digitais e as Eleições 2018, com a regulamentação da internet para divulgação das campanhas, da propaganda eleitoral e da propagação das Fakenews.
Outra temática em destaque é a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), que cria um novo regulamento para o uso de dados pessoais no Brasil, tanto no âmbito online quanto offline, nos setores
privados e públicos. Com esse marco legal, o Brasil entra para o rol
de mais de 100 países considerados adequados para proteger a privacidade e o uso de dados.
O evento conta com um time de renomados especialistas do
mercado, dentre eles Edilson Osório Jr (OriginalMy), Alexandre Atheniense (Atheniense Advogados), Amanda Lima (QBB Advocacia), Caio
Lima (Opice Blum, Bruno, Abrusio e Vainzof Advogados), Gustavo
Rabay (Rabay, Bastos & Palitot Advogados) e Rodrigo Azevedo Greco (Rolim, Viotti e Leite Campos Advogados). É possível fazer a pré-inscrição no site www.dntd.com.br.
Experience
A Intelbras reuniu cerca de 500 distribuidores e revendedores no “Intelbras Experience”, na última quinta-feira (09), no Classic
Hall de Olinda (PE). Durante o evento, foram apresentados produtos
e soluções da empresa e as principais tendências e tecnologias para
o mercado por meio de palestras interativas e criativas com temas
como fechaduras digitais e biométricas; sistemas de Intrusão; soluções para detecção e prevenção a incêndios e outras emergências;
câmeras Full HD; soluções de telecom; redes e outras.

Franquia
A Claro anunciou benefício exclusivo para clientes dos planos
pós pagos, com a ampliação das franquias de dados. Chegaram ao
mercado os planos “Conta Internacional”, em duas opções (30+30 GB
e 60+60 GB), que já incluem também os Passaportes Europa e Américas, permitindo utilizar o celular no exterior, em mais de 60 países,
como se estivesse no Brasil. Os planos “Conta Internacional” ainda
garantem acesso ao Claro Idiomas by Busuu, para ajudar na comunicação mundo afora.
Relacionamento
Em mais uma etapa de sua estratégia de transformação digital no relacionamento com os clientes, a Oi expandiu seu assistente
virtual (chatbot) para o WhatsApp Business Solution, depois de dois
meses em que os clientes já vinham testando esta solução, numa
iniciativa inovadora no mercado de telecom. O atendimento, que já
está disponível no portal da Oi (oi.com.br/minha-oi) e no Messenger
(m.me/OiOficial), na página oficial da Oi no Facebook, passa a contar
com mais um canal de alta relevância para auxiliar nas necessidades
do dia-a-dia dos clientes. Após os dois meses de testes, a solução de
negócios do WhatsApp se mostrou bastante efetiva para os clientes
da Oi, que ganharam mais uma opção de consulta e recebimento das
informações para pagamento de sua conta.
SBTI 2018
O VII Simpósio Brasileiro de Tecnologia da Informação (SBTI
2018), que acontece durante o período de 31 de outubro a 1 de novembro, no Recife, está com inscrições abertas e chamada para submissão de trabalhos até o dia 13 de agosto. No dia 9 de setembro será
divulgada a lista dos artigos aprovados para o evento. É a sétima vez
que o simpósio, criado pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas em Sistemas e Informação (NEPSI) e promovido pela UFPE e UFRPE, acontece, sendo a quarta na capital Pernambucana e, nesta edição conta
com a realização da CESAR School, a escola de inovação do CESAR.
As inscrições para participar do Simpósio também já estão abertas e
perdurarão até o dia da realização do evento.

Marketing digital
Pensando no desenvolvimento dos profissionais de Natal, a
agência potiguar Carratu promove, no dia 11 de agosto, das 8h30 às
17h, o II Digibound Marketing Digital. A ideia do evento é preparar o
mercado regional mostrando a relevância e o potencial de diversas estratégias como produção de conteúdo para fidelização de potenciais
clientes e as possibilidades em torno da automação em Marketing.
Stable coin
A fintech GoMoney, recentemente aceita como membro na
Crypto Valley Association, na Suíça, acaba de lançar a primeira
“stable coin” do Brasil: a GoMoney Criptocoin (GMC), uma criptomoeda própria e baseada no dólar. A equivalência em dólar tem
como premissa manter a cotação da GMC tangível e fácil de ser
convertida em outras moedas.

