Matemática é na Nova!
Licenciatura em Matemática da FCT NOVA: cinco testemunhos.

A Licenciatura em Matemática da FCT NOVA permitiu a Samuel Marcos iniciar
rapidamente uma carreira em Matemática Aplicada estando a trabalhar na SISCOG,
numa equipa focada na modelação e resolução de problemas de otimização. "A
versatilidade e a facilidade de arranjar emprego tornam o curso de Matemática da
FCT NOVA num dos cursos mais interessantes e apelativos. Esta formação deu-me
a conhecer um ramo da matemática pelo qual me apaixonei: Investigação
Operacional, área usada na análise de sistemas complexos do mundo real. Além
disso, permitiu-me desenvolver capacidades de compreender, aplicar e até desenvolver
algoritmos já existentes em problemas complexos e desafiantes", explica o alumnus.

Também licenciada em Matemática pela FCT NOVA, Bárbara Rodrigues descreve
com entusiasmo o seu percurso: “Fiz a Licenciatura em Matemática na FCT NOVA e
a experiência não podia ter sido mais enriquecedora. Vive-se um ambiente de
cooperação entre os alunos dos vários anos do curso, sobretudo nas salas de estudo
específicas para estudantes de matemática que a faculdade oferece. Sente-se o
empenho dos professores, direcionado ao desenvolvimento académico e
orientação/apoio dos alunos. Quem estuda na FCT ganha uma segunda casa e uma
segunda família!”

Diogo Rodrigues é aluno do primeiro ano e o seu entusiasmo é visível quando
descreve a experiência: "O meu percurso escolar esteve sempre aliado a um enorme
gosto pela Matemática. Este é um curso excelente, que se demarca por uma forte
componente teórica, conjugada com uma importante e fundamental parte prática,
facilitando a inserção no mercado de trabalho. Como se tal não fosse já o bastante,
existem outros fatores que o distinguem dos demais: as relações interpessoais
criadas entre aluno e professor, o acompanhamento próximo pelo docente, as
atividades pedagógicas paralelas ao curso e o espírito familiar e de companheirismo que se vive
entre os alunos dos vários anos desta incrível licenciatura."

Ema Biscaia, que também ainda está a frequentar o primeiro ano da licenciatura,
refere que foi aqui que começou a desenhar o seu futuro. “Sendo uma apaixonada
por Matemática, só via o meu percurso académico e profissional a passar por esta
área. Foi esta paixão e a escola de verão MatNova que me convenceram a escolher
a Licenciatura em Matemática. Neste curso somos desafiados até mostrarmos o
nosso melhor e contamos sempre com o apoio dos professores, dos alunos mais
velhos e dos nossos colegas. É uma licenciatura que nos prepara para o mundo,
porque nos ensina a pensar para o futuro. Temos uma componente teórica essencial
que depois é devidamente aplicada a problemas reais. As saídas profissionais são das mais
variadas possível e algo que me motivou muito foi o fato de poder trabalhar praticamente em
todo o tipo de empresas. Para além de estarmos bem preparados com esta fantástica
Licenciatura, o espírito de equipa e o ambiente familiar completam em pleno a nossa passagem
por esta faculdade.”
Rogério Martins, docente do Departamento de Matemática afirma: “Num mundo
cada vez mais competitivo, a identificação dos fatores de decisão vai depender cada
vez mais da Matemática. Na FCT NOVA temos uma das mais adaptáveis e completas
licenciaturas em matemática do país, com um excelente ambiente de trabalho e
proximidade professor-aluno.”

