meteorologia

FOZ

QUI 28
Máxima 21º
Mínima 10º

SEX 29
Máxima 25º
Mínima 10º

fonte: www.ipma.pt

SÁB 30
Máxima 24º
Mínima 11º

onde está você?

DOM 1
Máxima 20º
Mínima 11º

TER 3
Máxima 21º
Mínima 10º

SEG 2
Máxima 20º
Mínima 10º

QUA 4
Máxima 22º
Mínima 10º

regularize a sua assinatura
Caro Assinante,

Regularize já a sua assinatura: 18 euros para assinantes em papel; 11
euros online. Depois de abril, o valor a pagar será acrescido de 2 euros para
despesas de cobrança. Ajude-nos a mantê-lo bem informado!
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catarina reis

Nelson José Rodrigues Faustino, nasceu a 26 de setembro de 1982,
no hospital de Santa Maria, em Lisboa, mas cresceu e estudou no
concelho de Alcobaça. Em 2004, licenciou-se em Matemática Aplicada e Computação, pela Universidade de Aveiro, onde conclui depois o doutoramento em Matemática. Tem dois pós-doutoramentos, um no Brasil e outro
na Universidade de Coimbra, onde é atualmente professor auxiliar convidado.
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“Movido pela curiosidade de entender
o mundo” que o rodeia, Nelson Faustino, 39 anos, é professor da Faculdade
de Economia da Universidade de Coimbra. Foi essa característica – a curiosidade – que o levou a interessar-se por
computação, a sua formação base, e
nos últimos anos pela física, “essencial para interpretar e contextualizar
conceitos matemáticos abstratos”. A
estes, mercê da sua atividade docente, juntou-se o “interesse por assuntos
ligados à estatística e à econometria”.
Nelson Faustino é natural de Lisboa,
mas foi na freguesia de Alfeizerão e,
por alguns períodos, na freguesia da
Cela, de onde são naturais os seus
familiares maternos, que cresceu.
Durante a adolescência, estudou em
Alcobaça até ingressar, em 2000, na
Universidade de Aveiro, onde permaneceu até em 2009, “primeiro, como
aluno de licenciatura e, depois, de doutoramento”. Em 2010, após uma curta
passagem pelo Instituto Politécnico de
Leiria, mudou-se para Coimbra, foi fa-

faleconnosco

RENOVE a ASSINATURA d'o alcoa

Oferta de assinatura digital a assinantes em papel
Os seus dados de pagamento
por multibanco estão
sempre disponíveis
na folha de endereço
que acompanha
o seu jornal.
Para pagamento
utilize a Entidade
e a sua Referência

18€
ano
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NELSON FAUSTINO

zer um pós-doutoramento no Departamento de Matemática da Universidade
de Coimbra, até emigrar em 2013,
para o Brasil, “seguindo os conselhos
sábios dos nossos governantes de então”, ironiza. Ali residiu no estado de
São Paulo até 2020, acumulando no
currículo mais um pós-doutoramento,
bem como uma posição de professor
na Universidade Federal do ABC e “milhas, muitas milhas em viagens intercontinentais”.
Em 2020, regressou a Portugal. Dividindo o seu tempo entre Alfeizerão e
Coimbra, trabalha sobretudo a partir
de casa, deslocando-se à faculdade
para lecionar e reunir presencialmente com colegas. É a flexibilidade
de horários, a par com a possibilidade de realizar viagens internacionais,
por via de conferências e colaborações
científicas, o que mais aprecia no seu
trabalho.
No percurso académico e profissional,
“apenas agarrei as oportunidades que
surgiram, por conta de ter sido um
excelente aluno”. Dá como exemplo
“ter iniciado o doutoramento após a
licenciatura, sem precisar de realizar
mestrado”. Com a convicção de que o
futuro deixou de ser “determinístico e
passou a ser bayesiano” [adjetivo relativo ao teorema de Bayes, que postula que novas evidências atualizam
a probabilidade dos acontecimentos],
o professor revela não ter muitos planos. E cita a máxima “The fundamental
things apply, as time goes by” [As coisas fundamentais aplicam-se, com o
passar do tempo], eternizada no filme
Casablanca (1942), a frase que melhor
descreve o que espera do “futuro não
muito distante”.
Nos tempos livres, o professor gosta
de ver filmes de época, de viajar, de
passear junto ao mar, de apreciar boa
comida e de produzir teoremas matemáticos.

