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Aviso à Comunidade
XVIII E SCOLA DE V ER ÃO DO IME/UFG
A XVIII Escola de Verão do IME/UFG é um conjunto de atividades de ensino, pesquisa e extensão a serem desenvolvidas no perı́odo de 7 de Janeiro a 8 de Março de 2013 por pesquisadores/professores de nosso Instituto e visitantes de outras instituições
brasileiras de ensino superior com o apoio da CAPES.
Todas as atividades serão abertas à comunidade podendo qualquer interessado que se inscreva, assistir às mesmas. O
procedimento de se inscrever é necessário, para determinar os locais de realização.
As inscrições poderão ser feitas a partir desta Segunda-feira, 17 de Dezembro, e até a Sexta-feira 11 de Janeiro de
2013, e constam de duas etapas. Primeiro a inscrição propriamente dita que consiste em preencher uma ficha de inscrição, on-line, no
sistema SiVent; para isto o interessado deverá, primeiramente, se cadastrar no SiVent, para depois, como usuário desse sistema, efetuar a
inscrição. A segunda etapa da inscrição consistirá no pagamento de taxa de inscrição, via depósito bancário, em conta no Banco do Brasil,
que será divulgada posteriormente. Uma vez feito o depósito, uma cópia do comprovante deverá ser entregue na Secretaria do IME, e
nesse ato o interessado deverá receber um Recibo de Pagamento. Esta segunda etapa é entendida como confirmação de participação
nas atividades da Escola. Certificados de participação serão emitidos, apenas, para aqueles que a realizarem. Estudantes da UFG, em
qualquer nı́vel, estão isentos do pagamento desta taxa, desde que regularmente matriculados.
Até o momento temos confirmadas as seguintes atividades:
• Disciplinas:
– Análise Funcional, Prof. Luis Román Lucambio Pérez, IME/UFG
– Análise na Reta, Prof. Felix Pedro Quispe Gomes, UTFPR
– Tópicos de EDP Não-Lineares, Prof. José Valdo Abreu Gonçalves, IME/UFG
– Tópicos de Otimização, Prof. Orizon Pereira Ferreira, IME/UFG
Horários e locais dessas disciplinas serão divulgados em breve, assim como outras atividades que temos previstas, na
medida que tenhamos confirmação.

Atenciosamente,

Prof. Luis Román Lucambio Pérez
Coordenador do Curso de Pós-Graduação em Matemática - Mestrado e Doutorado
Instituto de Matemática e Estatı́stica/UFG
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