
MM813 - Dinâmica e geometria em espaços homogêneos.  

 

Professores: Gabriel Ponce & Régis Varão.  

4 créditos.  

 

Sobre: O objetivo do curso é estudar a geometria de espaços homogêneos bem como 

sistemas dinâmicos nesses espaços, mais especificamente fazer uma introdução aos 

temas: geometria de espaços hiberbólicos, dinâmica de fluxo geodésico e horociclo, 

teoria de Ratner, etc. O tema desta disciplina mescla diversas áreas da matemática como 

geometria, grupos, análise, sistemas dinâmicos e teoria ergódica, o que fará com que os 

alunos participantes obtenham uma formação matemática ampla. Uma rápida ideia da 

relevância do tema pode ser constatada pelo grupo de pessoas que estão diretamente 

ligadas ao tema tais como M. Ratner, E. Lindestrauss, G. Margulis, M. Mirzakhani 

dentre outros.  

Público alvo: Alunos de mestrado e doutorado. Em particular o tema é de interesse direto 

para alunos dos grupos de pesquisa do IMECC em sistemas dinâmicos, teoria de Lie e 

geometria.  

 

Pré-requisitos: 

Teoria da medida e noções básicas de variedades e grupos. Temas: • Teoria ergódica 

– Resultados básicos; – Representação unitária; – Medidas invariantes. • Geometria 

Hiperbólica – Plano hiperbólico de Poincaré; – Reticulados; – Grupos Fuchsianos; – 

Fluxo geodésico; • Teorema de Howe e Moore – Teorema de Ergodicidade de Moore; – 

Contando pontos do reticulado no plano hiperbólico. • Fluxo horocíclico – Medidas 

invariantes; – Teorema de Hedlund • O espaço homogêneo SL(n,R)/SL(n,Z) – 

Propriedades básica (e.g. SL(n,Z) é um reticulado de SL(n,R)); – Teoria ergódica em 

SL(n,R)/SL(n,Z). 

Método de Avaliação: Listas de exercícios e seminários 

 

Bibliografia: A referência principal será o livro [1], mas serão utilizados também o livro 

[2] e o artigo [3] como material complementar. 
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