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Matemática Industrial
«DDUWHGHXWLOL]DUDPRGHODJHPPDWH
mática, a computação e a matemática
aplicada na resolução de problemas do
FRWLGLDQRGDVHPSUHVDVHRUJDQL]D©·HV
VHMDPHODVS¼EOLFDVVHMDPSULYDGDV
1R%UDVLOH[LVWHPY£ULRVFXUVRVGH
PDWHP£WLFDFRPHQIRTXHHPDSOLFD©·HV
ș0DWHP£WLFD,QGXVWULDO
ș0DWHP£WLFD&RPSXWDFLRQDO
ș0DWHP£WLFD$SOLFDGD
ș0DWHP£WLFDH&RPSXWD©¥R
&LHQW¯ʻFD
2(VS¯ULWR6DQWRHUDR¼QLFRHVWDGR
GR6XGHVWHTXHQ¥RSRVVX¯DXPFXUVR
FRPSHUʻODSOLFDGR2FXUVRGH0D
temática Industrial tem sua primeira
turma em 2013, e é ofertado no camSXVGH6¥R0DWHXV

Matemática Industrial
PERFIL DO PROFISSIONAL
20DWHP£WLFR,QGXVWULDO«RSURʻVVLRQDO
FRPIRUPD©¥RHVSHF¯ʻFDFDSD]GHH[WUDLU
a essência matemática de um problema
real e buscar sua solução ótima, levando em conta a qualidade da solução, a
modelagem matemática e o tempo gasto
na busca desta solução. A formação do
SURʻVVLRQDOGH0DWHP£WLFD,QGXVWULDO
passa pelas seguintes etapas:
ș ,GHQWLʻFD©¥RH)RUPXOD©¥R0DWHP£WLca do Problema;
ș 3URFHVVRGH6ROX©¥R
ș ,QWHUSUHWD©¥RGD6ROX©¥R
2SURʻVVLRQDOGH0DWHP£WLFD,QGXVWULDO
receberá a formação que o capacitará a
trabalhar em uma vasta gama de organi]D©·HV(VWDU£KDELOLWDGRD
ș ,GHQWLʻFDUHIRUPXODUPDWHP£WLFDmente problemas (ou fenômenos);
ș $ERUGDUUDFLRQDOPHQWHRSUREOHPD
usando técnicas matemáticas apropriadas, desenvolvendo modelos e métodos
de solução;
ș ,QWHUSUHWDUDVROX©¥RHDSUHVHQWDURV
UHVXOWDGRVHFRQFOXV·HVGHIRUPDFODUDH
compreensível aos parceiros de trabalho
(que tipicamente desenvolvem ciência
aplicada, mas não Matemática).

CARREIRA
%$&+$5(/(00$7(07,&$,1'8675,$/
O formado em Matemática Industrial poderá
atuar em vários ramos tais como economia,
solução de modelos aerodinâmicos, previsão do
tempo e clima, simulação numérica de reservatórios de petróleo, determinação de rotas ótimas
de distribuição, processamento de imagens de
satélites, ensino superior, dentre outros.
SAIBA MAIS
$8IHVFDPSXV6¥R0DWHXVRIHUHFHDRVHVWXGDQWHVEROVDVHDX[¯OLRVʻQDQFHLURVYLVDQGR¢
sua permanência e desenvolvimento acadêmico.
6¥RDOJXQVGHOHV
ș 5HVWDXUDQWH8QLYHUVLW£ULRDOPR©RHMDQWDU
de qualidade a R$ 1,50 para todos os estudanWHV'HVFRQWRVGHDSDUDHVWXGDQWHV
carentes;
ș %ROVDVGHPRQLWRULDRPRQLWRUUHFHEHXPD
EROVDDX[¯OLRSDUDGDUVXSRUWHDRXWURVDOXQRV
UHDOL]DQGRDWLYLGDGHVUHODWLYDVDRSURFHVVRGH
DSUHQGL]DGRGDVGLVFLSOLQDV
ș %ROVDVGH,QLFLD©¥R&LHQW¯ʻFDRHVWXGDQWH«
orientado por um professor em estudo
FLHQW¯ʻFRHVSHF¯ʻFR

ESTRUTURA CURRICULAR
'XUD©¥RP¯QLPDGR&XUVR
4 anos (8 semestres)
(QWUDGDQR|VHPHVWUHYDJDV
Matutino
Disciplinas Obrigatórias
Prioritariamente nas áreas de Matemática,
)¯VLFDH&RPSXWD©¥R
Disciplinas Optativas
6¥RFLQFRGLVFLSOLQDVRSWDWLYDVQRFXUU¯FXOR
nas áreas de matemática, física, computação e engenharias. O aluno escolhe em qual
área fará as disciplinas, direcionando sua
formação para o que mais lhe interessa.
Atividades Complementares
3DUWLFLSD©¥RHPVHPLQ£ULRVRʻFLQDVDWLYLdades culturais, visitas técnicas, etc.
Os alunos são incentivados ainda a atuaUHPHPSURMHWRVGHSHVTXLVDQDIRUPDGH
LQLFLD©¥RFLHQW¯ʻFDVHPSUHRULHQWDGRVSRU
um professor mestre ou doutor.
3DUDPDLVLQIRUPD©·HVDFHVVH
www.ceunes.ufes.br
www.matematicaindustrial.saomateus.ufes.br
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www.matematicaindustrial.saomateus.ufes.br
http://portal.ufes.br/

