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09:00 – 09:30 Abertura

09:30 - 10:20 D. de Figueiredo
Calculus of Variations in the 20th century

Moderador: Sergio Nobre(SBHMat)

10:30 - 11:20 M. do Carmo
Differential Geometry in the 20th century

Moderador: Hilário Alencar (SBM)

11:40 - 12:30 J. Palis
Dynamical Sytems in the 20th century

Moderador: Miguel Abreu (SPM)

14:30 - 15:20 M.J. Carneiro
Klein Vignettes in Klein Project Brazil

Moderador: Yuriko Yamamoto Baldin (ICMI/Klein)

15:30 - 16:20 W. Barton
Klein Project for the 21st Century: Enticing 

teachers
Moderador: Cristiano Muniz (SBEM)

16:40 - 17:30 I. Daubechies
Mathematics, what is it good for?

Moderador: Geraldo Silva (SBMAC)



Moderador:  Sergio Nobre (UNESP, Rio Claro and SBHMat 
– Sociedade Brasileira de História  da Matemática)

Djairo de Figueiredo nasceu em Limoeiro do Norte, Ceará, a 2 de abril de 1934. Em 1956 formou-se engenheiro
na Escola Nacional de Engenharia, da Universidade do Brasil, Rio de Janeiro. Em 1957, com bolsa CNPq, foi aos
EUA realizar seus estudos de pós-graduação. No ano de 1958 defendeu seu mestrado, no Instituto Courant de
Ciências Matemáticas, da Universidade de Nova Iorque sob orientação de Waren M. Hirsch e em 1961, neste
mesmo instituto, obteve o grau de Ph.D., sob orientação de Louis Nirenberg.

Iniciou sua carreira docente na UnB, onde foi Professor Associado (1962-1968) e Professor Titular (1971-
1987) do Departamento de Matemática. Em 1967, Prof. Figueiredo foi contratado pela Universidade de Illinois,
EUA, sendo Professor Titular até 1973. Depois, em 1988 foi admitido como Professor Titular no Departamento de
Matemática do Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica (IMECC) da Universidade Estadual de
Campinas (UNICAMP), onde permanece em atividade.

Djairo de Figueiredo é Membro Titular da Academia Brasileira de Ciências - ABC (1972), da Academia de
Ciências do Estado de São Paulo - ACIESP (2000) e da Academia Nacional de Ciências de Buenos Aires (2009).
Em 1995 foi condecorado com a Ordem Nacional do Mérito Científico na categoria Grã-Cruz (1995); recebeu o
título de Doctor Honoris Causa da Universidade Federal da Paraíba (UFPB); e tornou-se Professor Emérito da
UNICAMP (2004).

No período de 1977 a 1979, foi Presidente da SBM. E um destaque, o Prof. Figueiredo participou do 1º
Colóquio Brasileiro de Matemática, realizado na cidade de Poços de Caldas, em 1957.

É uma honra e um prazer apresentá-lo nesta ocasião, para que ele nos brinde com a história de sua área de
atuação, que certamente está ligada à história da comunidade matemática brasileira.



Chair:  Sergio Nobre (UNESP, Rio Claro and SBHMat –
Sociedade Brasileira de História  da Matemática)

Djairo de Figueiredo was born in Limoeiro do Norte, Ceará, Brazil, on 2 April 1934. In 1956 he graduated from
the National School of Engineering, University of Brasil, Rio de Janeiro. In 1957 he went to the University of New
York where, in 1961, he obtained the PhD degree at the Courant Institute, under the supervision of Louis Nirenberg.

Figueiredo began his professional career at the Department of Mathematics of the University of Brasília,
where he was an Associate Professor (1962-1968) and then a Full Professor (1971-1987). In 1967 Prof. Figueiredo
was hired by the University of Illinois, USA, where he remained until 1973. Then, in 1988 he joined the Department
of Mathematics of the Institute of Mathematics, Statistics and Scientific Computation (IMECC) of the State
University of Campinas (UNICAMP), where he remains a major driving force.

Djairo de Figueiredo is a Member of the Brazilian Academy of Sciences - ABC (1972), the Academy of
Sciences of the State of São Paulo - ACIESP (2000) and of the National Academy of Sciences of Buenos Aires
(2009).

In 1995 he was awarded the Grand-Croix National Order of Scientific Merit by the President of Brazil. He
received an Honorary Doctoral Degree from the Federal University of Paraíba (UFPB). In 2004 he became an
Emeritus Professor of UNICAMP (2004).

Figueredo was the President of the Brazilian Mathematical Society from 1977 to 1979. It shoul also be noted
that he was among the few pioneers that attended the 1st Brazilian Mathematical Colloquium in Poços de Caldas,
in 1957.

It is an honor and pleasure to introduce him on this occasion, and listen to his survey on Calculus of Variations
in the 20th century, that is so closely linked with the recent history of Brazilian Mathematics.



Moderador : Hilário Alencar (UFAL, Maceió and 
SBM - Sociedade Brasileira de Matemática)

Manfredo do Carmo was born in 1928 in Maceió, where he learned to like Mathematics with his high school
teacher Benedito de Morais. He graduated in Civil Engineering in Recife, 1951. He worked for some years as an
engineer but abandoned this career to become Assistant Professor at the Universidade de Recife. In 1959 he
undertook a training stage at the Instituto de Matemática Pura e Aplicada - IMPA and, influenced by the
mathematics environment there, he made the fundamental decision to study in the USA with S.S. Chern.

In September of 1960 he went, with a CNPq scholarship, to the University of California, Berkeley, where he
obtained a Ph.D. degree in January of 1963. He has been a Professor at Recife, Brasília, Fortaleza, Berkeley,
President of the "Sociedade Brasileira de Matemática" and a Guggenheim Fellow.

His research work has focused on Differential Geometry, particularly on the Theory of Isometric Immersions
and on the Theory of Minimal Subvarieties. In 1978 he was invited by the International Mathematical Union to
present his work in the International Congress of Mathematicians, that meets every four years. Currently (1997) he
is interested in Conformal Immersions and in the Theory of Surfaces of Constant Mean Curvature.

He has supervised more than 25 PhD theses and had the joy to witness some of his students become
distinguished mathematicians. He has had a great interest in the creation of research groups in Differential
Geometry in Brazil. As a consequence of this interest, he wrote many books with the purpose of clarifying the
existent literature in Differential Geometry and attracting young talents to this field. One of these books was
translated in 1976 into English and used as a textbook in many foreign universities; later it was translated into
German, Spanish and Chinese. A translation to Russian is been prepared.

It is an honor and pleasure to introduce him on this occasion. He will give us a Panorama of Differential
Geometry in the 20th century.



Chair: Hilário Alencar (UFAL, Maceió and 
SBM - Sociedade Brasileira de Matemática)

Manfredo do Carmo nasceu em Maceió em 1928, onde estudou Matemática com o Prof. Benedito de Morais.
Formou-se em engenharia civil no Recife em 1951. Trabalhou alguns anos como engenheiro e abandonou a carreira
para tornar-se professor assistente na Universidade do Recife. Em 1959 fez um estágio no Instituto de Matemática
Pura e Aplicada - IMPA e, influenciado pelo ambiente matemático ali existente, tomou a decisão fundamental de
estudar nos Estados Unidos com S.S.Chern.

Em setembro de 1960 foi, com bolsa do CNPq, para a Universidade da Califórnia, Berkeley, onde obteve o
doutorado em janeiro de 1963. Foi professor em Recife, Brasília, Fortaleza, Berkeley, presidente da Sociedade
Brasileira de Matemática e bolsista da Fundação Guggenheim.
Seus trabalhos de pesquisas têm se desenvolvido em Geometria Diferencial, em particular na Teoria das Imersões
Isométricas e na Teoria das Subvariedades mínimas. Em 1978 foi convidado pela International Mathematical Union
para apresentar os seus trabalhos no Congresso Internacional de Matemáticos, que se reúne a cada quatro anos.

Atualmente (1997) se interessa por Imersões Conformes e pela Teoria das Superfícies de Curvatura Média
Constante. Orientou mais de 25 teses de doutorado e teve a alegria de ver alguns dos seus alunos se transformarem
em matemáticos destacados. Tem tido um grande interesse em criar grupos de pesquisas em Geometria Diferencial
no Brasil. Como consequência deste interesse, escreveu vários livros com a finalidade de aclarar a literatura
existente em Geometria Diferencial e atrair jovens talentosos para esta área. Um desses livros foi traduzido em 1976
para o inglês e utilizado como texto em várias universidades estrangeiras; posteriormente, foi traduzido para o
Alemão, Espanhol e Chinês. Uma tradução para o Russo está em preparação.

É uma honra e um prazer apresentá-lo nesta ocasião. Ele vai dar-nos um Panorama da Geometria
Diferencial no Século 20.



Moderador : Miguel Abreu (IST, Lisbon, and 
SPM - Sociedade Portuguesa de Matemática)

Jacob Palis was born in Uberaba, Minas Gerais, Brazil, on 15 March 1940. After an Engineering degree from the
Federal University of Rio de Janeiro, he went to the University of California at Berkeley where he earned in 1967 a
Ph.D. in Mathematics under the supervision of Stephen Smale.

Palis is a Professor at IMPA since 1968 and was its director from 1993 until 2003. He was president of the
International Mathematical Union (1999-2002) and is currently president of the Brazilian Academy of Sciences and
of the Academy of Sciences for the Developing World. He is a member of several academies of sciences, including
the United States National Academy of Sciences, the French Academy of Sciences, Accademia Nazionale dei Lincei
and the Lisbon Academy of Sciences.

During his career Jacob Palis received numerous awards, including the Brazilian Grand-Croix National Order
of Scientific Merit (1994), the French Légion d’Honneur (2005) and the 2010 Balzan Prize for Mathematics.

Palis has been making outstanding fundamental contributions to the mathematical theory of Dynamical
Systems for more than forty years. MathSciNet lists 78 publications with 1366 citations in journals that include
Acta Mathematica, Annals of Mathematics, Inventiones Mathematicae and Publications Mathématiques IHES. He
supervised 41 PhD students and has 164 descendants (according to the Mathematics Genealogy Project).

As stated in the Balzan Prize announcement, Jacob Palis is recognized as the father of the Latin American
School of Mathematics in Dynamical Systems and one of the most important scientific personalities on the
continent.

It is an honor and pleasure to introduce him on this occasion. He will give us a Panorama of Dynamical
Systems in the 20th century.



Chair: Miguel Abreu (IST, Lisbon, and SPM 
- Sociedade Portuguesa de Matemática)

Jacob Palis nasceu em Uberaba, Minas Gerais, Brasil, a 15 de Março de 1940. Depois de uma graduação em
Engenharia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, foi para a Universidade da California em Berkeley onde
obteve em 1967 um doutoramento em Matemática sob orientação de Stephen Smale.

Palis é pesquisador do IMPA desde 1968 e foi seu diretor de 1993 a 2003. Foi presidente da União Matemática
Internacional (1999-2002) e é o atual presidente da Academia Brasileira de Ciências e da Academy of Sciences for
the Developing World. É membro de várias academias de ciências, incluindo United States National Academy of
Sciences, French Academy of Sciences, Accademia Nazionale dei Lincei e Academia de Ciências de Lisboa.

Jacob Palis recebeu vários prémios ao longo da sua carreira, incluindo a Grã-Cruz da Ordem Nacional do
Mérito Científico do Brasil (1994), Chevalier da Ordem Nacional da Legião de Honra de França (2005) e o Balzan
Prize for Mathematics de 2010.

Palis tem feito ao longo de mais de 40 anos contribuições fundamentais de enorme relevo para a teoria
matemática dos Sistemas Dinâmicos. A MathSciNet refere 78 publicações com 1366 citações em revistas que
incluem Acta Mathematica, Annals of Mathematics, Inventiones Mathematicae e Publications Mathématiques
IHES. Orientou 41 alunos de doutoramento e tem 164 descendentes (de acordo com o Mathematics Genealogy
Project).

Como afirma o anúncio do Balzan Prize, Jacob Palis é reconhecido como o pai da Escola Matemática Latino-
Americana de Sistemas Dinâmicos e uma das personalidades científicas mais importantes deste continente.

É uma honra e um prazer apresentá-lo nesta ocasião. Ele vai dar-nos um Panorama dos Sistemas Dinâmicos no
século 20.



Chair: Yuriko Yamamoto Baldin (UFSCar, São Carlos 
and Brazilian Representative at ICMI)

Mario Jorge Carneiro received his PhD degree from Princeton University, under the supervision of
John Mather, in the area of Theory of Singularities of Applications. He continued his research activities
specializing in the area of Dynamical Systems, having published number of scientific articles in
prestigious international journals, besides publishing two books in this area.

Mario Jorge Dias Carneiro is currently Professor of Mathematics at Universidade Federal de
Minas Gerais, where his activities in teaching, research and thesis supervision are widely recognized.
His other academic activities include former position at CAPES as representative of the area of
Mathematics, former Vice-President of the Brazilian Mathematical Society, and he is currently
Associate Member of the Brazilian Academy of Sciences.

His sensitivity towards the problems of teaching mathematics in Brazil makes him a respected
counselor at many levels of educational organizations, being currently the academic coordinator of
OBMEP and member of national coordination of Projeto Klein de Matemática em português. As such,
he will give a survey of the development of the Klein Project in Brazil, especially in what concerns the
Klein Vignettes.

It is my great pleasure to introduce Mario Jorge Dias Carneiro in this workshop.



Moderador: Yuriko Yamamoto Baldin (UFSCar, São 
Carlos and Brazilian Representative at ICMI)

Mario Jorge Carneiro recebeu seu título de PhD da Princeton University, sob orientação de John
Mather, na área de Teoria de Singularidades de Aplicações. Seguiu sua carreira de pesquisador,
especializando-se na Área de Sistemas Dinâmicos, tendo publicado vários artigos científicos em
prestigiados periódicos internacionais, além de publicar dois livros na área.

É atualmente professor titular da Universidade Federal de Minas Gerais, onde sua atuação em
ensino, pesquisa e orientação é de reconhecimento geral. Suas atuações acadêmicas incluem: foi
representante de área de Matemática junto a CAPES, foi Vice-Presidente da Sociedade Brasileira de
Matemática, e é Membro Associado da Academia Brasileira de Ciências.

Sua sensibilidade em relação aos problemas de ensino de matemática no Brasil o torna respeitado
conselheiro em diversos níveis de órgãos educacionais, sendo atualmente coordenador acadêmico da
OBMEP e membro da coordenação nacional do Projeto Klein de Matemática em português. Nesta
qualidade, ele irá fazer um relato do desenvolvimento do Projeto Klein no nosso país, especialmente no
que se refere à construção dos “pequenos artigos Klein”.

É com grande prazer que apresento Mario Jorge Dias Carneiro neste workshop.



Chair: Cristiano Alberto Muniz (UnB, Brasília and 
SBEM - Sociedade Brasileira de Educação Matemática)

William (Bill) Barton was born in New Zealand where, after travelling throughout the country following his father,
he was back to finish schooling and then entered The University of Auckland where he majored in mathematics,
first for a BSc, then a Masters (1971).

He completed a post-graduate teaching Diploma (1973) and began several years secondary school teaching
while also studying for a Masters degree in Education (1981). Fifteen years in this career included three important
periods. One was a period of four years teaching at the University College of Botswana, Lesotho and Swaziland.
The second was producing two series of public television programmes. The third was being involved in a project to
develop the indigenous Maori language of New Zealand so that it could be the language of instruction for
mathematics. In 1996 he finished his PhD in Ethnomathematics.

Bill Barton has been the Head of the Department of Mathematics at University of Auckland, lecturer and
researcher. As part of these he has been editor of both the Australasian regional Mathematics Education Research
Journal, and an Assistant Editor of Educational Studies in Mathematics.

His PhD topic and main research area is Mathematics and Culture, more recently specialising in Mathematics
and Language. This includes fifteen years of research and development of the Maori mathematics vocabulary,
which has evolved into a consideration of communicating mathematics in non-Indo-European languages. In recent
years he has become involved in Undergraduate Mathematics Education, developing a theoretical framework with
colleagues in the UK and leading a New Zealand project that re-visions mathematics education for 16-19 year-olds.

It is with great pleasure that I introduce the current President of the International Commission for
Mathematical Instruction and coordinator of the Klein Project for the 21st Century



Moderador: Cristiano Alberto Muniz (UnB, Brasília and 
SBEM - Sociedade Brasileira de Educação Matemática)

William (Bill) Barton nasceu na Nova Zelândia onde, depois de viajar por todo o país seguindo seu pai, voltou para
concluir os estudos e, em seguida, ingressou na Universidade de Auckland, onde cursou a graduação e o mestrado
em matemática (1971).

Na mesma universidade fez uma especialização em Educação (1973) e lecionou por vários anos no ensino
secundário, enquanto concluía também um mestrado em Educação (1981). Quinze anos nesta carreira incluiu três
períodos importantes. Um deles, foram quatro anos como professor na Universidade de Botswana, Lesoto e Suíça.
O segundo foi produzindo duas séries públicas de televisão. O terceiro foi se envolver em um projeto para
desenvolver a língua Maori indígena da Nova Zelândia para que a matemática pudesse ser ensinada também nessa
língua. Em 1996 ele terminou seu doutorado em Etnomatemática.

Bill Barton foi o chefe do Departamento de Matemática da Universidade de Auckland, e atualmente é
professor e pesquisador. Nesse período, foi editor do Australasian Regional Mathematics Education Research
Journal, e editor assistente do Educational Studies in Mathematics Journal. Seu tema de doutoramento e principal
área de pesquisa são Matemática e Cultura, mais recentemente, em Matemática e Linguagem. Isto inclui quinze
anos de pesquisa e desenvolvimento do vocabulário matemático Maori, que se preocupa com a comunicação
matemática por meio de línguas não-indo-européias.

Nos últimos anos ele se envolveu com o curso de Licenciatura em Matemática, desenvolvendo um quadro
teórico com colegas no Reino Unido e liderou um projeto na Nova Zelândia que revê a educação matemática para
alunos de 16 a 19 anos.

É com grande prazer que apresento Bill Barton, atual presidente da ICMI – International Commission for
Mathematical Instruction e coordenador do Klein Project for the 21st Century



Chair: Geraldo N. Silva (UNESP, São José do Rio Preto and SBMAC -
Sociedade Brasileira de Matemática Aplicada e Computacional) 

Ingrid Daubechies received both her bachelor's and Ph.D. degrees (in 1975 and 1980) from the Free University in
Brussels, Belgium. She held a research position at the Free University until 1987. From 1987 to 1994 she was a
member of the technical staff at AT&T Bell Laboratories, during which time she took leaves to spend six months (in
1990) at the University of Michigan, and two years (1991-93) at Rutgers University.

From 1993 to 2010, Daubechies was a Professor at Princeton University, where she was active especially
within the Program in Applied and Computational Mathematics. She was the first female full professor of
Mathematics at Princeton. In January 2011 she moved to Duke University to serve as a professor of Mathematics.
She is currently the President of the International Mathematics Union. She is a member of the United States
National Academy of Sciences and a Fellow of the Institute of Electrical and Electronics Engineers.

Daubechies has received a great number of major scientific awards in recognition to her achievements in
wavelets research. She was the first woman to receive the National Academy of Sciences Award in Mathematics
(2000). Among many other distinctions, she was awarded the AMS/Steele Prize for Mathematical Exposition
(1994) and for Seminal Contribution to Research (2011) , the ICIAM/SIAM Pioneer Prize (2006), the Noether
Lecture from the Association for Women in Mathematics (2006) , the Benjamin Franklin Medal in Electrical
Engineering (2011), and the Okawa Prize (2011)

Is is an honour and pleasure to introduce her on this occasion. She will be speaking on the usefulness of
Mathematics in the modern world.



Moderador: Geraldo N. Silva (UNESP, São José do Rio Preto and SBMAC -
Sociedade Brasileira de Matemática Aplicada e Computacional) 

Ingrid Daubechies recebeu os graus de bacharelado e doutorado (em 1975 e 1980) da Universidade Livre de
Bruxelas, na Bélgica. Ela ocupou a posição de pesquisadora na Universidade Livre até 1987. De 1987 a 1994 fez
parte da equipe técnica do Bell Laboratories da AT & T. Durante este período licenciou-se para passar seis meses
(em 1990) na Universidade de Michigan, e dois anos (1991-93) na Universidade Rutgers.

De 1993 a 2010, Daubechies foi professora titular na Universidade de Princeton, onde esteve muito ativa,
especialmente no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Matemática Aplicada e Computacional. Ela foi a
primeira mulher “Full Professor” de Matemática na Universidade de Princeton.
Em janeiro de 2011 ela se mudou para Duke University para trabalhar como um professor titular de Matemática.

Ela é atualmente a presidente da União Internacional de Matemática e membro da Academia Americana de
Ciênciase do Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos (IEEE). Daubechies recebeu um grande número de
grandes prêmios científicos em reconhecimento às suas realizações em pesquisa wavelets. Ela foi a primeira mulher
a receber da Academia Americana de Ciências o Prêmio em Matemática (2000). Entre muitas outras distinções
importantes ela foi premiada com o Prêmio AMS / Steele de exposição em Matemática (1994) e contribuição
seminal à Pesquisa (2011), o ICIAM / SIAM Pioneer Prize (2006), a Palestra Noether da Associação de Mulheres
em Matemática (2006), a Medalha Benjamin Franklin em Engenharia Elétrica (2011) e o Prêmio Okawa (2011).

É uma honra e um prazer apresentá-la nesta ocasião. Ela vai falar sobre as aplicações da Matemática no
mundo atual.


