
33o COLÓQUIO BRASILEIRO DE MATEMÁTICA 
IMPA, 2 a 6 de agosto de 2021 

 

PROPOSTAS DE CURSOS 
 

O Comitê Organizador torna pública esta chamada de cursos introdutórios e avançados para o 33o 

Colóquio Brasileiro de Matemática, a ser realizado de forma híbrida, no IMPA e via plataforma 

zoom no período  de 2 a 6 de  agosto  de 2021. 
 

Os Cursos Introdutórios devem corresponder a temas de Iniciação Científica, com um número 

mínimo de pré-requisitos, que estimulem estudantes à investigação científica e que não sejam 

oferecidos regularmente nos currículos das universidades brasileiras. Os cursos introdutórios 

deverão ter 5 aulas de 45 minutos de aulas teóricas e 5 aulas de 45 minutos de monitoria. 

 

Os Cursos Avançados devem abranger um tema de pesquisa atual e devem ser dirigidos a 

estudantes em estágio avançado da pós-graduação e pesquisadore(a)s. Estes cursos terão 5 aulas 

de 45 minutos 

 

Os cursos serão gravados previamente e disponibilizados, juntamente com os respectivos livros, 

até 3 semanas antes do colóquio. As monitorias dos cursos introdutórios acontecerão nas 2 

semanas anteriores ao Colóquio ao vivo na plataforma zoom. Na semana do colóquio será 

organizada uma sessão de bate-papo com o(a)s professore(a)s dos cursos. As instruções a respeito 

da gravação serão enviadas posteriormente. 

 

Para submeter uma proposta de curso, é necessário enviar, até o dia 18 de dezembro de 2020, 

para a Coordenadoria do 33º CBM, pelo e-mail coloquio@impa.br, um arquivo pdf com o projeto do 

curso incluindo:  

  

1. Título do curso 

2. Nível (se Introdutório ou Avançado) 

3. Autor(a)s e Monitor(a)s 

4. Descrição detalhada: objetivos, público-alvo, conteúdo, distribuição de capítulos e 

seções, e bibliografia 

5. Pré-requisitos 

6. Outras informações consideradas pertinentes 
 

O resultado da seleção das propostas, que será baseada em pareceres de consultores ad hoc, será 

divulgado até 22 de janeiro de 2021.  Os textos dos cursos aceitos deverão ser preparados com um 

pacote específico do LaTeX, a ser disponibilizado posteriormente, e enviado 

para coloquio@impa.br até 15 de maio de 2021. 

 

Carolina Araujo 

Coordenadora 
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