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RESUMO
Os trabalhos das Categorias 1 e 2, a serem submetidos para apresentação no XXXIII Congresso Nacional de Matemática Aplicada e Computacional (CNMAC 2010), devem ter, no
máximo, 2 (duas) páginas, sem numeração, e podem ser escritos na lı́ngua portuguesa ou inglesa.
Cada trabalho deve ser submetido pelo autor apresentador, cujo nome deve estar sublinhado. O
prazo final para submissão dos trabalhos nas Categorias 1 e 2 é 30 de abril de 2010.
Estas instruções foram preparadas no formato em que o resumo deve ser apresentado. Os
nomes e endereços dos autores destas instruções são fictı́cios.
Os trabalhos onde pelo menos um dos autores não têm graduação completa devem ser indicados na Categoria 1, e serão apresentados na Sessão de Painéis de Iniciação Cientı́fica. Os
trabalhos onde todos os autores têm graduação completa devem ser indicados na Categoria 2, e
serão apresentados na Sessão de Painéis Gerais.
O trabalho deve ter formato A4, tamanho de fonte 11pt e área de impressão de aproximadamente 23.5cm por 16cm e deve conter detalhes suficientes para expor o problema, a metodologia
adotada, os resultados obtidos e as principais referências.
As referências bibliográficas devem estar em ordem alfabética pelo sobrenome do primeiro
autor. Como exemplo, a referência bibliográfica [3] refere-se a livro, a referência [l] a artigo em
revista, a [2] refere-se a artigo publicado em ”proceedings”de congresso e a referência [4] refere-se
a um trabalho de tese de doutorado (ou pode ser de dissertação de mestrado).
O trabalho deve ser submetido em formato PDF. Além disto, todos os arquivos necessários
para a reprodução do trabalho (arquivo tex e os arquivos das figuras) devem ser agrupados em
um arquivo.zip, que também deve ser submetido.
Cada trabalho das Categorias 1 ou 2 será enviado a, pelo menos, um revisor. Se o trabalho
for aceito com pequenas correções, os autores terão 05 dias para efetuar as correções sugeridas
pelo revisor.
A data limite para a conclusão da avaliação de todos os trabalhos é 15 de julho de 2010.
Para que os trabalhos aceitos sejam incluı́dos no programa do evento, é necessário o pagamento da taxa de inscrição pelo autor apresentador, até o dia 20 de julho de 2010. Cada
taxa de inscrição permite a apresentação de, no máximo, 02 (dois) trabalhos. Todos os nomes
dos co-autores devem ser informados/preenchidos no ato de submissão do trabalho. Trocas de
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autor-apresentador somente serão permitidas com autorização da secretaria de SBMAC (sbmac@icmc.usp.br).
Serão publicados nos Anais do CNMAC 2010 somente os trabalhos aceitos que tenham sido
apresentados no evento. O CD dos Anais do CNMAC 2010, contendo os trabalhos aceitos
e apresentados, será enviado, posteriormente, para cada participante efetivamente inscrito no
congresso (com taxa de inscrição em dia).
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