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Resumo    Na nossa era tecnológica, a computação científica na Internet é um 

campo pouco explorado e relativamente obscuro.  (“Computação científica na 

Internet” significa aqui que, apenas com um browser, o utilizador, num sítio Internet:  

fornece os seus dados, executa um programa, e obtém os resultados.) 

A relativa escassez de computação científica na Internet causa perplexidade, 

tanto mais que, surpreendentemente, mesmo os programas antigos (em Fortran, C, 

etc.) geralmente funcionam (sem qualquer alteração) — ao passo que os modernos 

geralmente não funcionam. 

Na conferência, serão usadas ilustrações científicas, permitindo, no ambiente 

Internet: 

1. Mostrar alguns exemplos de computação científica de outros e do autor; 

2. Rever programas antigos e mostrar como se comportam; 

3. Apontar a desadequação de software moderno típico; e 

4. Advogar a via da Internet para computação científica. 

Verificar-se-á que a computação científica na Internet:  dispensa a instalação 

de programas (e desinstalações);  evita incompatibilidades de plataforma;  e exime-se 

das limitações do computador do utilizador.  É, assim, útil em muitos casos, 

nomeadamente:  na aula;  em trabalho de equipa;  e, em relação a programas, para os 

tornar conhecidos e utilizáveis em qualquer lugar, facilitando assim interacções, tais 

como as ligações universidade-indústria. 

Serão bem-vindas propostas subsequentes para resolver problemas 

académicos ou industriais, em colaboração, para disponibilização na Internet. 
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