
Érase unha vez a Matemática Industrial

O  obxectivo  da  charla  é  facer  un  percorrido  pola  historia  da  Matemática  Industrial.
Compartiremos referentes galegos e internacionais que teñen feito valiosas aportacións neste
ámbito  das Matemáticas  tan aplicado.  Amosaremos problemas resoltos  desde Galicia e con
colaboradores de outras Universidades. Proxectaremos o potencial da simulación numérica para
resolver problemas de disciplinas moi diferentes coas mesmas ferramentas matemáticas.

Ponente:  Mª Elena Vázquez Cendón

Curriculum:
Profesora de Matemática Aplicada da USC.Naceu en Ourense o 2 de marzo de 1966. Estudou o
Bacharelato e COU no IES As Lagoas de Ourense. En 1984 trasladouse a Compostela para 
estudar Ciencias Matemáticas, carreira na que licenciou, graduou e doutorou. Dende 1997 é 
Profesora Titular do Departamento de Matemática Aplicada.
 
Forma parte do grupo de investigación en Enxeñaría Matemática (http://www.usc.es/ingmat/?
lang=gl) coordinado polo Profesor Alfredo Bermúdez de Castro, director da súa tese de 
doutoramento. A temática da súa investigación ten diferentes ámbitos de aplicación.
 
Forma parte da Sociedad Española de Matemática Aplicada (SEMA) dende a súa constitución,
 da Asociación Galega de Investigadores da Auga (AGAIA) e Asociación Galega de 
Comunicación de Cultura Científica e Tecnolóxica DivulgAcción.
 
Coordinadora xeral, dende xullo do 2014 ata setembro de 2018, do programa de Estímulo do 
Talento Matemático (ESTALMAT-Galicia) para nenos e nenas de 12 a 15 anos en Galicia. 
Actualmente é responsable do seguemento dos egresados e da conexión do proxecto coas 
STEM. É membro do Instituto de Matemáticas da USC e investigadora adscrita ao Instituto 
Tecnolóxico de Matemática Industrial.
 
É coordinadora xeral do Máster en Matemática Industrial (www.m2i.es) impartido polas 
Universidades de Santiago de Compostela, A Coruña, Vigo, Carlos III de Madrid e Politécnica de
Madrid.
 
É decana de la Facultade de Matemáticas de la USC desde o 16 de xuño de 2017.
 
Actualmente participa no programa impartindo charlas e talleres en centros de Ensino Medio de 
Galicia tanto en temas de divulgación científica como de Muller e Ciencia, colaborando nos 
curso 2015-16 e 2016-17 cos Programa Diana e Ada, respectivamente, a proposta da Secretaría
Xeral da Igualdade da Xunta de Galicia.
 
É membro do Plenario do Consello da Cultura Galega desde maio de 2018. É membro da 
Sección de Ciencia, Natureza e Sociedade do Consello da Cultura Galega desde 2012 e 
coordinadora da mesma desde xullo de 2018. É membro da Unidade de Muller e Ciencia da 
Xunta de Galicia. Forma parte do directorio de Referentes galegas.
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