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Graduação em 
Matemática Aplicada



A Graduação em Matemática Aplicada

● Formação interdisciplinar: matemática, computação e estatística

● 4 anos de formação, possibilidade de estágio a partir do sexto semestre

● Professores com diferentes formações: matemáticos, estatísticos, engenheiros, 

físicos, médicos, biólogos, informáticos

● Seminários semanais, eventos internacionais, programa de verão

● Professores visitantes

● Para continuar: pós-graduação oferecida na EMAp: mestrado e doutorado

 





A Graduação em Matemática Aplicada

•  Conteúdo Inovador e Didático

•  Disponibilidade dos Professores

•  Excelente Infraestrutura

•  Orientação Profissional (NEDC)

•  Orientação Pedagógica (NAP)

•  Parcerias Internas e Externas

•  Projetos aplicados: às ciências humanas, 

sociais e economia, saúde pública, e outras 



Graduação em Matemática Aplicada

2011: Início da primeira turma

2015: Formação da primeira turma

2018: Nota Máxima no último ENADE 
(Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes)

2018: Nota Máxima no IGC do MEC 
(Índice Geral de Cursos do Ministério da Educação)

2019: Aumentamos as vagas para 50 ingressantes



Algumas áreas de aplicação

•  Epidemiologia

•  Logística e gerenciamento de produção

•  Cidades Inteligentes

•  Finanças e negócios

•  Data Science/Big Data: extração, análise e visualização de dados



Epidemiologia 
Matemática

Modelos matemáticos podem projetar como 
doenças infecciosas evoluem, mostrar o 
resultado de uma epidemia e auxiliar no 

planejamento público de saúde.



Epidemiologia Matemática

Empregamos modelos matemáticos e técnicas estatísticas para 
responder perguntas do tipo:

● Se houvesse uma vacina para a malária ou dengue, será que deveriam ser 
vacinados todos aqueles que viajam para áreas endêmicas ou só os 
moradores? 

● Como podemos introduzir um controle biológico na população de mosquitos 
para amenizar as epidemias de Dengue e Zika?

● Onde a prefeitura deve investir no combate ao mosquito Aedes Aegypti?

● Uma doença que está ameaçando outras partes do mundo (Ebola por 
exemplo), pode chegar no Brasil? Por qual estado/cidade poderia ingressar ao 
país?



InfoDengue
Monitoramento da Dengue em tempo real

info.dengue.mat.br

Mais de 700 municípios

Relatórios analíticos semanais enviados aos 
municípios

Modelagem contribui para tomada de decisões 

a níveis municipais e estaduais



E também… a aula de hoje:

"Modelagem da COVID-19 e a situação 

atual no Brasil"

pelo

Prof. Eduardo MASSAD



Logística e 
Gerenciamento de 

Produção
Otimizando processos e acelerando a produção.



Logística e Gerenciamento de Produção

Técnicas de modelagem matemática e otimização são aplicadas 
nos seguintes problemas:

• Roteamento e planejamento de frotas de trens, ônibus, caminhões, etc.

• Logística para os serviços de saúde do Estado do RJ: qual ambulância 

atenderá o chamado e para onde levará o paciente?

• Logística humanitária: localização de hospitais, escolas, helicópteros em 

campos de guerra.

• Gestão da produção de refinarias/minas: quanto deve-se produzir, com 

qual pureza, e a qual preço deve vender? 



Redes sociais:

emap.fgv.br

Site:

https://www.facebook.com/emap.fgv?fref=pb
https://twitter.com/fgv_emap
http://emap.fgv.br/
https://emap.fgv.br/


Seguimos com a 
aula do Prof. 
Eduardo Massad 
(EMAp FGV) 



Prof. Eduardo Massad

● Graduado em Física e em Medicina pela USP, Doutorado em Patologia 
Experimental pela USP

● Foi Chefe do Departamento de Medicina Legal da Universidade de São Paulo, 
agora Professor Titular da EMAp FGV

● Professor Honorário de Doenças Infecciosas da Escola de Higiene de Londres, 
Inglaterra

● Fellow da Royal Society of Medicine (FRSM), Reino Unido

● Título da palestra: "Modelagem da COVID-19 e a situação atual no Brasil"

https://emap.fgv.br/corpo-docente/eduardo-massad

