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Impacto que o IM-AGIMB teve nas condições de trabalho, pesquisa e formação de
mestres e doutores

O Instituto do Milênio em Matemática deu uma contribuição substancial para a melhoria
das condições de ensino pós-graduado e de pesquisa ao Departamento de Matemática e
Estatística da UFCG, permitindo um planejamento efetivo de novas atividades e a
melhora do ambiente de trabalho em termos do acervo bibliográfico e computacional.
Tendo em vista que até 2002 o Departamento de Matemática era apenas um prestador de
serviços, até a criação de seu recém Programa de Mestrado não havia por parte da
instituição  investimento em livros avançados de pós-graduação. Agora com o apoio do IM
foi possível não só a aquisição de vários destes livros como também propiciou que com a
aquisição dos 5 computadores do IM os professores envolvidos com pesquisa pudessem
ter um ambiente computacional adequado. Muito importante também é a contribuição do
IM a planificação e realização de  visitas científicas tanto a outros centros como de visitas
de pesquisadores ao DME, o que resultou, sem sombra de dúvida, em significativo
acréscimo na produção científica e motivação para pesquisa, inclusive com a elaboração
de projetos de pesquisa e de apoio submetidos e aprovados pelas agências de fomento.
Podemos dizer que nossa meta inicial (melhora de nossas condições de trabalho,
acréscimo da nossa produção científica e ampliação do intercâmbio com outros centros)
foi plenamente atingida.

Contribuição do IM-AGIMB para integrar a instituição no quadro mais amplo da
matemática brasileira, em particular promovendo o intercâmbio com outros centros

Com o apoio do IM houve um acréscimo ou a consolidação do intercâmbio do DME não
só com outros centros do IM, mas também com outros centros de matemática do país.
Houve um intercâmbio real através de projetos e pesquisa e publicação de trabalhos
conjuntos entre pesquisadores do DME e pesquisadores do IMPA, da UNICAMP, da
UFPA, da UFV, da USP-São Carlos, UFMG, UFU, da UFPB, da UFPE, além de contatos
e de trabalhos conjuntos com pesquisadores de instituições estrangeiras. Devido ao
desenvolvimento crescente da área de equações diferenciais parciais do DME, com o
apoio do Instituto do Milênio em Matemática, foi realizado em janeiro de 2004 um
Workshop em conjunto com a UFPB em homenagem aos 70 anos do Prof. Djairo
Figueiredo com a participação de 25 (vinte e cinco) pesquisadores de várias instituições
do país e do exterior.

Uma outra atividade de impacto que vem sendo desenvolvida no DME é a realização das
olimpíadas de matemática para alunos de primeiro e segundo graus de Campina Grande
e cidades circunvizinhas, com a inscrição de mais de 2000 (dois mil) candidatos na sua
última edição em maio de 2004.



Impacto do IM-AGIMB no programa de IC e Pós-Graduação da instituição

Houve um acréscimo substancial no oferecimento de bolsas de IC. Anteriormente os
alunos do curso de matemática  tinham um número insuficiente de  bolsas devido ao fato
de não só eles, mas também os próprios orientadores,  às vezes jovens, terem que
concorrer com todos os cursos da Universidade dentro da quota do PIBIC. Agora, com a
as bolsas do IM, tem-se a garantia de que os melhores alunos do curso de matemática
terão bolsa. Isto está influenciando positivamente o curso de graduação e
conseqüentemente a pós-graduação, pois nossos alunos agora não precisam mais
completar o orçamento através de aulas particulares ou outras atividades. Dessa forma,
nossos estudantes têm aumentado sua dedicação ao curso e a tendência é que concluam
sua formação mais rapidamente.  Quanto aos docentes, houve uma motivação e um
desafio a mais já que docentes que não tinham chances de orientação ou que estivessem
desmotivados, tiveram a chance de orientação e envolvimento em projetos de pesquisa.
Quanto ao Programa de Pós-Graduação pode-se dizer que o Instituto do Milênio viabilizou
sobremaneira a sua implementação, com a ampliação do acervo bibliográfico, com a
melhoria da ambiência e com a ampliação dos recursos computacionais, de tal forma que
o laboratório de informática dos alunos pode ser completado e também liberadas
máquinas para serem disponibilizadas nos gabinetes dos professores diminuindo a
concorrência pelas máquinas do laboratório e aumentando a comodidade tanto dos
professores como dos alunos.

Áreas de Pesquisa

• Sistemas Hamiltonianos e Equações Elipticas.
• Equações Diferenciais Parciais Elipticas.
• Problemas de Evolução.
• Inferência Bayesiana em Modelos Elipticos com Erros nas Variáveis.
• Leis de Conservação.
• Dinâmica de Fluídos
• Equações Diferenciais Parciais Hiperbólicas.
• Matróides
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