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OBJETIVO. O curso é imerso em resultados contemporâneos sobre aspectos teóricos, aplicações e
questões computacionais associados aos modelos hiperbólicos não lineares em derivadas parciais –
casos escalares e sistemas – (e.g., leis de conservação, leis de balanço, etc...) como também aos
modelos correlatos envolvendo EDPs de evolução de tipo misto, equações cinéticas, modelos não-
locais, etc...  que aparecem em diversas áreas das ciências aplicadas. Sobre os tópicos da teoria,
aplicações  e  questões  numéricas  pretende-se  considerar  os  elementos  de  existência  (e  quando
possível unicidade) e singularidade de soluções fracas, além de propriedades qualitativas, ondas
viajantes no escopo da literatura recente no campo da análise numérica. O curso será naturalmente
baseado na literaura atual, com certa enfâse na lista dos artigos que estão listados a seguir.

EMENTA.  Métodos  de  aproximação  de  perfis  de  solução  de  modelos  evolvendo  leis  de
conservação com termos fonte dissipativos, Soluções aproximadas de medidas de entropia para leis
de  conservação,  Formulações  cinéticas  intrusivas  de  leis  de  conservação  escalar,  Métodos  de
volumes finitos de tipo Monte Carlo. Indicação de outros artigos relevantes ao longo do curso.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. Avaliações previstas e conteúdo (refs [1]-[8] e demais artigos a
critério do responsável pelo curso):
                        1a (A1): 22/Setembro/2017
                        2a (A2): 27/Novembro/2017
                        3a (A3): 01/Dezembro/2017
                        Exame: 15/Dezembro/2016
   (#) As referências [1]-[8] podem ser obtidas para download a partir de qualquer ponto de acesso a internet pela rede do IMECC.

Média Final (MF): (A1+A2+A3)/3.   Exame (E): 10/Dez/2015.   Notal Final (NF): Se MF >= 7.0
então NF=MF com dispensa do exame. Caso contrário NF será (MF+E)/2. Conceito:  A    [10, 9.0];
B    (9.0, 8.0] ;  C    (8.0, 5.0] ;  D    (5.0, 3.0] ;  E    (3.0, 0.0] 
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