
PROLÍMPICO no IMECC

Com o objetivo de difundir a cultura olímpica, o IMPA lança a primeira
edição do Programa de Aperfeiçoamento de  Professores Olímpicos –
PROLÍMPICO, abordando assuntos ligados às olimpíadas de matemática
do ensino básico. 
O IMECC será um dos polos desta iniciativa. 

PÚBLICO-ALVO
Professores(as)  do  Ensino  Fundamental  II  e  Médio,  e  estudantes  de
Licenciatura em Matemática ou afim.

VAGAS: 50 participantes
O curso somente será oferecido se houver um mínimo de 10 
participantes.

INSCRIÇÃO
O IMECC oferecerá o curso nesta primeira edição de forma gratuita. 
As  inscrições  estão  abertas  até  17  de  janeiro,  ou  enquanto  houver
vagas, mediante preenchimento deste formulário:
https://forms.gle/teXRGzNBSNgEh9Wr9

HORÁRIO E LOCAL
Data: 21 a 24 de janeiro de 2020
Horário: das 9h às 16h30
Endereço do evento: Auditório do IMECC, UNICAMP
                                     ( ver mapa: 
https://goo.gl/maps/GVTDcpvSX4MhWZMo7 )

FORMATO DO CURSO
O  curso  contará  com  aulas  expositivas  transmitidas  ao  vivo,  via
internet, do IMPA para polos de instituições parceiras em outras partes
do  país.  O  conteúdo  do  curso  abrange  tópicos  selecionados  das
olimpíadas de matemática do Ensino Fundamental II e Médio.
Realizado em tempo integral, de 9h às 16h30, o programa terá aulas
expositivas no período da manhã e resolução de exercícios à tarde.



PROGRAMAÇÃO

Horário
3a feira
21/01

4a feira
22/01/2020

5a feira
23/01/2020

6a feira
24/01/2020

9:00
às

10:15

Luciano Castro –
FGV

Campeões olímpicos
usam régua e

compasso

Regis Barbosa
– ETAPA_SP

Alguns Problemas
olímpicos de

Álgebra

Adán Corcho –
UFRJ

Otimização
elementar

Thiago Landim –
UFPE

Aplicações
inesperadas do
valor esperado

10:45
às

12:00

Cícero Thiago –
CHRISTUS_CE /

CEV_PI
Para quê servem as
demonstrações dos

teoremas?

Carlos G. Moreira
– IMPA

Tópicos e problemas
de 

teoria dos números

Carlos G. Moreira
– IMPA

Tópicos e
problemas de teoria

dos números

Avaliação

13:30
às

14:45

Resolução de Exercícios em Grupo

15:15
às

16:30

Discussão das Soluções em Conjunto

CERTIFICADO
Será emitido um certificado de participação de 21 horas, condicionado
a uma presença de pelo menos 75% durante o curso e presença na
avaliação. O certificado será de aproveitamento para nota na avaliação
igual ou superior a 6,0.

Coordenadora
Laura Rifo, IMECC, laurarifo@unicamp.br

Vice-coordenadora
Claudina Izepe Rodrigues, IMECC


