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O Encontro foi uma realização conjunta do Programa Especial de Treinamento (PET)
do Depto. de Matemática da UFSC e do Instituto do Milênio IM-AGIMB. Esta foi a
segunda vez que se organizou a reunião, com o mesmo sucesso do ano passado. O encontro
contou com a participação de cerca de trezentos estudantes de graduação e pós graduação
em matemática e áreas afins, vindos principalmente do três estados do Sul do Brasil.

As atividades técnicas foram exclusivamente palestras realizadas por matemáticos expe-
rientes, relacionados na página do Encontro na internet, mencionada acima. Foram ao todo
18 apresentações. A abertura foi uma conferência do Prof. Jacob Palis, à qual compare-
ceram mais de 250 estudantes e professores. O encerramento foi feito pelo Prof. Newton
Carneiro da Costa.

A participação dos estudantes foi maciça. Os conferencistas prepararam com esmero
palestras de interesse geral para estudantes de matemática, buscando temas instigantes e
linguagem acesśıvel, atingindo plenamente os objetivos de um encontro como este.

Um aspecto muito interessante do Encontro foi a participação dos estudantes membros
do PET da UFSC: eles foram responsáveis por toda a organização do evento, preparação
da home page e do material distribúıdo, busca de alojamento para os estudantes de fora, e
também por uma alegre programação social. Durante todo o evento, a comissão organizadora
esteve a postos, garantindo o transcurso das atividades sem nenhuma falha. Os jovens estão
de parabéns.
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Utilização dos recursos
Neste ano o Encontro conseguiu apoio da própria Universidade, como reflexo do sucesso

da primeira edição. Com isto, utilizamos poucos recursos do Milênio, que se encarregou da
compra das passagens de tres palestrantes e concedeu um todal de R $ 2500,00 para despesas
com bolsas de curta duração e de hotel. Desse total gastamos somente cerca de R$ 1500,00,
devolvendo o restante ao Instituto do Milênio.

Florianópolis, 20 de dezembro de 2005

Clóvis Caesar Gonzaga
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