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Logic Colloquium 2013
O Logic Colloquium 2013 (ASL European Summer Meeting) terá lugar,
pela primeira vez, em Portugal, em Évora, de 22 a 27 de Julho de 2013. O
Logic Colloquium é um encontro científico anual realizado sob os auspícios
da Association for Symbolic Logic (ASL) e constitui um importante fórum
para a apresentação e discussão dos mais recentes desenvolvimentos na área
científica da Lógica, incluindo Lógica matemática, Ciências da computação
e Lógica filosófica. O programa científico do Logic Colloquium 2013 conta
com a participação de oradores convidados de renome, incluindo um Fields
Medal (o prémio Nobel da Matemática) e um CNRS Silver Medal.
Estão abertas as inscrições para as Contributed talks e estão abertas as candidaturas para as ASL travel grants e ASL-NSF travel grants. As inscrições
para o evento abrirão brevemente. Para mais detalhes consulte a página
web do encontro: http://ptmat.fc.ul.pt/LC2013.
Escola de Verão da SPM 2013
Estão abertas as inscrições para a Escola de Verão da SPM 2013
(EVSPM2013), que se realizará entre os dias 5 e 7 de Setembro, no
Museu Nacional de História Natural e da Ciência, em Lisboa. Esta edição
terá como tema a Matemática do Planeta Terra.
Destinada essencialmente a professores de Matemática dos ensinos Básico
e Secundário, investigadores, estudantes, bem como a todos aqueles que se
interessam pela matemática e suas aplicações, a EVSPM2013 proporcionará
à comunidade científica e escolar a oportunidade de explorar e discutir importantes aspetos da Matemática, em diferentes atividades, como sessões
plenárias e temáticas, mini-cursos e exposições.
Site do evento http://EVSPM2013.SPM.pt/pt/
Aveiro recebe 26.º Encontro do SNHM
Realiza-se nos dias 14 e 15 de Junho, na Universidade de Aveiro, a 26ª
Edição do Encontro do Seminário Nacional de História da Matemática.
Em paralelo com o programa geral do Encontro, decorrerá uma sessão temática dedicada à história das relações entre a Matemática e as outras Ciências que contribuíram/contribuem para um melhor conhecimento do Planeta
Terra.
Site do evento http://26encontroSNHM.web.ua.pt/XXVISNHM.html
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Loja SPM com nova coleção da FCUL

A oferta da Loja da SPM passou a contar com mais uma colecção, desta feita
com os Textos de Matemática da Faculdade de Ciências da Universidade de
Lisboa. São mais de duas dezenas de títulos que tocam várias vertentes da
matemática. Para conhecer a colecção, consulte o catálogo da Loja SPM,
disponível em http://www.SPM.pt/catalogo/tag/Textos_FCUL
Mini-Olimpíadas
Maio é mês de Mini-Olimpíadas. Para milhares de alunos dos 3.º e 4.º anos,
esta iniciativa representa uma oportunidade de pôr em prática a criatividade
e o talento matemáticos. A prova única desta categoria das Olimpíadas
Portuguesas de Matemática realizou-se no dia 22 de Maio.
http://mopm.mat.uc.pt/MOPM/index.php
Ciência à volta de uma mesa de café, no MUHNAC
No âmbito do Ano Internacional da Matemática do Planeta Terra, o Museu
Nacional de História Natural e da Ciência (MUHNAC), em Lisboa, promove
o World Cafe, uma iniciativa que pretende estimular o raciocínio em grupo,
numa atmosfera informal, à volta de uma mesa de café. O ciclo arrancou
em Abril e decorrerá até ao mês de Dezembro. A entrada é gratuita mas
necessita de marcação prévia. O World Cafe conta com o apoio da SPM.
http://www.ul.pt/portal/page?_pageid=418,1731076&_dad=portal&_
schema=PORTAL
Mat-Oeste: Matemática na Região Oeste
A “Matemática na Engenharia” será o tema em destaque da 6ª Edição do
Mat-Oeste, que irá decorrer em Leiria nos dias 11 e 12 de Julho. O Encontro é organizado pelo Departamento de Matemática da Escola Superior de
Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Leira, e conta com o apoio
da SPM http://www.estg.ipleiria.pt/~mat-oeste/index.html
O Mat-Oeste é um Encontro dirigido a docentes e ao público em geral,
com o objectivo de promover a discussão e a partilha de ideias no âmbito
das mais diversas vertentes da Matemática. As inscrições no Mat-Oeste
encerram no dia 6 de Julho.
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Vídeos Khan Academy: Matemática para todos em português
Uma centena de vídeos com conteúdos matemáticos certificados pela SPM
está disponível gratuitamente em http://Fundacao.Telecom.pt/. Os vídeos, desenvolvidos pela Khan Academy, estão a ser adaptados para português por iniciativa da Fundação Portugal Telecom, que, em parceria com a
SPM, assegura a sua adequação ao currículo escolar nacional.
Até ao final do ano estarão disponíveis cerca de 400 vídeos que abordarão
essencialmente matérias dos 2.º, 4.º, 6.º, 9.º e 12.º anos. Além do público
português, o projecto pretende também chegar aos internautas dos Países
Africanos de Língua Oficial Portuguesa e Timor-Leste através do Sapo Internacional.
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