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Abstract
O conceito de multipolinômio foi apresentado recentemente por Velanga [7]. Este
surge como uma generalização dos conceitos já existentes de polinômios homogêneos e
aplicações multilineares. Quando estudamos os polinômios homogêneos, associamos à
eles apenas uma aplicação multilinear simétrica, de onde podemos extrair uma quantidade enorme de propriedades já conhecidas e transferir aos polinômios. Uma pergunta
natural que se pode fazer é se a cada multipolinômio é possivel também associar a
uma aplicação multilinear? e caso seja afirmativo, sobre quais condições ela é única?
Nesta apresentação respondemos tais questões e de forma natural, definimos um novo
tipo de simetria para aplicações multilineares, que generaliza o conceito já existente na
literatura.
Com o passar dos anos, as classes das aplicações multilieares e polinômios homogêneos absolutamente somantes têm sido bastante estudadas por diversos autores,
por exemplo [2, 3, 4]. Em 2013, Serrano [5] fez uma abordagem abstrata para as classes
das aplicações multilineares absolutamente somantes, porém, esta abordagem apresentava lacunas em sua construção, que foram preenchidas por Botelho e Campos em [1].
Uma abordagem abstrata para os polinômios homogêneos absolutamente somantes foi
feita por Ribeiro e Santos em [6], em termos das condições introduzidas por Botelho
e Campos. Utilizando os resultados mensionados no parágrafo anterior, construiremos
uma abordagem abstrata para os multipolinômios em termos das condições introduzidas por Botelho e Campos e exporemos alguns exemplos já introduzidos na literatura
e também que não estão introduzidos na literatura, que satisfazem nossa abordagem
abstrata.
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