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Resumo: Nos dias que correm, cada vez delegamos mais tarefas para serem executadas por computadores,
depositando uma grande confiança nestas máquinas. Mas como é que tudo isto aconteceu? De onde surgiu
o corpo de conhecimento que está por trás das tecnologias baseadas em computadores que utilizamos a
toda a hora? E que garantias temos de que as coisas funcionam como deveriam funcionar? As respostas
residem numa área do saber bem mais antiga do que os ecrãs e teclados – a matemática. Nesta palestra,
iremos explorar algumas das aplicações da matemática na área das ciências computação e perceber que,
afinal, um computador é matemática em movimento.
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