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Formulário de encaminhamento da proposta 
Preencha o formulário abaixo e envie-o para secretaria@sbm.org.br. 

Lembramos que para a organização de eventos tais como a Bienal e os Colóquios Regionais, 
é necessário seguir as regras estabelecidas no regimento próprio do evento. Consulte as 
informações divulgadas  no site da SBM (Regimento da Bienal, Regimento do Colóquios 
Regionais).  

I. Informações Gerais
I.1. Título do Evento:

I.2. Nome (Sigla) e endereço da Instituição de sede (universidade ou equivalente):

I.3. Período do Evento: (data de início):  ( fim):

I.4. Cidade de realização do evento:

I.5. Qual é a abrangência do evento?

I.6. Qual é o tipo de evento que pretende organizar?

I.7. Qual será a edição do evento que pretende organizar?

I.8. Alguma edição anterior já foi organizada na sua cidade? Qual delas?

I.9. Qual será o formato do evento?

I.10. Número esperado de participantes:

I.11. Percentual de mulheres no Comitê Científico:

I.12. Percentual de mulheres no Comitê Organizador:

Caso já tenha nomes de possíveis palestrantes para seu evento, preencha os itens abaixo: 

I.13. Percentual de mulheres palestrantes:

I.14. Percentual de palestrantes por região:   Norte:

Nordeste: 

Sul: 

Sudeste: 

Centro-oeste: 

mailto:secretaria@sbm.org.br
https://sbm.org.br/bienal-de-matematica/
https://web.archive.org/web/20201126152019/https:/www.sbm.org.br/wp-content/uploads/2019/08/Regimento-Col%C3%B3quios-2019.pdf
https://web.archive.org/web/20201126152019/https:/www.sbm.org.br/wp-content/uploads/2019/08/Regimento-Col%C3%B3quios-2019.pdf
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Caso ainda não tenha nomes, pedimos para caso seja aprovado seu evento, consultar o nosso 
site para ter acesso às Diretrizes para Diversidade em Eventos, antes de enviar os convites.  

II. Coordenador(a) ou Responsável
II.1. Nome Completo:

II.2. Instituição:

II.3. Endereço de e-mail:

III. Descrição da proposta

• Breve histórico do evento (até 3.000 caracteres – incluir a experiência da instituição
em eventos anteriores, bem como os trabalhos resultantes dos mesmos)

• Objetivos da proposta (até 2.000 caracteres)

• Conteúdo científico (até 2.000 caracteres)

https://sbm.org.br/diretrizes-para-diversidade-em-eventos/
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• Instituição de sede (até 2.000 caracteres – explicar os motivos para escolha da cidade
anfitriã)

• Impacto esperado do evento (até 2.000 caracteres)

• Infraestrutura (até 2.000 caracteres)

• Programação preliminar - atividades previstas para o evento (até 2.000 caracteres)

É desejável incluir, na descrição do evento, um parágrafo explicando como os organizadores 
atuarão para garantir diversidade entre palestrantes e participantes em todos os aspectos, 
especialmente de gênero. 
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IV. Comitê Científico
Liste nome, instituição e e-mail de cada integrante do Comitê Científico.

V. Comitê Organizador
Liste nome, instituição e e-mail de cada integrante do Comitê Organizador.

VI. Financiamento do Evento (recursos)
Custo total estimado do evento (detalhar): 

Irá solicitar recursos? Se sim, para quais agências de fomento? 
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VIII. Breve texto sobre o evento para divulgação no site da SBM, destinado ao público
em geral (até 2.000 caracteres)

IX. Comentários adicionais (até 2.000 caracteres)

VII. Apoio e envolvimento de instituições locais (até 2.000 caracteres)

Tem possibilidade de conseguir recursos locais? 
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