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Objectivos:

[1] servir de introdução à aprendizagem de um assunto por alunos
do 2o ano;

[2] estimular os alunos mais novos a estudar assuntos mais avançados;

[3] estimular os mais velhos a estudar assuntos fora do curŕıculo;

[4] estimular a discussão de temas matemáticos entre os alunos.

Procuram-se artigos curtos, que possam [1]. Demonstrações sofisticadas
são desnecessárias, exemplos ilustrativos são desejáveis, motivação e/ou
comentários históricos são bem-vindos. Artigos nestas condições podem
provavelmente ser identificados como exactamente aqueles que têm conteúdo
para um aluno do 2o ano e são de leitura agradável.

Para [2] e [3], os editores poderão considerar artigos mais avançados,
desde que a introdução seja acesśıvel a todo o público-alvo (a partir do
1o ano, se posśıvel) e a progressão seja gradual. Em todo o caso, deve ser
posśıvel distinguir as generalidades dos desenvolvimentos dispensáveis numa
primeira leitura.

Quanto aos assuntos, insiste-se que é posśıvel expor assuntos avançados
de modo claro e acesśıvel, e que muitos assuntos elementares são virtual-
mente desconhecidos. Aliás, é saudável que haja artigos sobre assuntos
variados, em estilos diversos, e com diferentes ńıveis de exigência e compri-
mentos; desde que interessantes e compreenśıveis. Os editores esperam que
isso permita [4].

A propósito da clareza, vale a pena referir que os artigos que não
satisfaçam esse critério podem (e devem) ser melhorados.

Já quanto ao comprimento dos artigos, será em média de 8 a 12 páginas.
Mais do que 16 páginas é provavelmente demais; mas 4 é perfeitamente
razoável se o conteúdo tiver qualidade.

Os editores farão todos os esforços para garantir que estes critérios
sejam cumpridos, tendo sempre presentes os objectivos acima indicados, e
reservam-se o direito de recusar artigos que não considerem adequados. Nem
é preciso dizer que cada artigo é um caso, e que os critérios são flex́ıveis.
Porém, os autores deverão tê-los em mente, já que isso apressará a finalização
do texto.


