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Temos abaixo diversas sugestões de tópicos para
seminários, incluindo ao menos uma referência bibli-
ográfica em cada um dos tópicos. Os trabalhso de-
verão ser feitos em grupo (ao menos duas pessoas) e
consiste em duas etapas:

1. Entrega de trabalho escrito. O trabalho
deverá ser digitado em Latex. Todos os com-
putadores do Imecc possuem compiladores e
Latex. Quem precisar de uma orientação inicial,
pode encontrar uma introdução na minha página
(http://www.ime.unicamp.br/ mfirer/cursos.html)
e para quem precisar, posso dar orientação adi-
cional. O trabalho deve incluir um breve resumo
sobre a contribuição individual de cada um.

2. Apresentação do Seminário: Cada grupo
terá aproximadamente uma hora para apresentar
o seu seminário, o que impoem sérias restrições a
forma de apresentação, tornando necessário dis-
tinguir de maneira clara os pontos mais impor-
tantes. Todos os participante do grupo deverão
tomar parte na apresentação.

As datas reservadas para a apresentação dos tra-
balhos são as seguintes: 8, 13, 20 e 22 de novembro.
O dia 27 de novembro, véspera de prova, fica reser-
vado para dúvidas.

• Método de Aproximação Sucessiva (in-
cluindo exemplo de solução de equação integral).
Referência: [CSH, Caṕıtulo II]

• Método de Newton para deter-
minar zeros de funções. Na página
http://mathworld.wolfram.com/NewtonsMethod.html
é possivel encontrar diversas referências.

• Teorema de Aproximaçao de Stone-
Waierstrasse, incluindo o caso clássico (aprox-
imação de funções cont́ınuas por polinômios).

Referências: [Cul, ”The Stone-Weierstrass Theo-
rem” and ”The Complex Stone-Weierstrass The-
orem.”], [CSH, Caṕıtulo IV, Parágrafos 1 e 2].

• Teorema de Baire e existência de funções
cont́ınuas sem derivada em qualquer ponto. Re-
ferências: [CSH, Caṕıtulo III] e [SS].

• Teorema de Arzelá e Aplicações. Referências:
[CSH, Caṕıtulo V] e [KF, Seção 17]

• Curvatura em espaços métricos e desigual-
dades CAT. Referências: [BH, Parte I] e [BGS,
Caṕıtulo 1]

• Geodésicas em espaços métricos (Kol-
mogorov - Fomin e Burago-Burago)

• Geodésicas, Isometrias e Similaridade em
Geometria Diferencial. Referências: [Car]

• Classificação de Isometrias e o caso
hiperbólico.Referências: [BGS, caṕıtulos 6 e 7]

• Teoria Geométrica de Grupos - Grupos
Hiperbólicos. Referência: [Har, Caṕıtulos IV e
V]

Algumas observações importantes:

• 1. Os tópicos acima, assim como as rferêncas
bibliográficas, são meras sugestões.

2. Apenas um grupo poderá trabalhar com
cada tema. A escolha será feita por ordem
de chegada, ou seja, quem me comunicar
antes tem a prioridade de escolha.

3. Assim que os grupos entregarem as escol-
has, definirei o calendário de apresentação.

4. Os grupos devem ter no máximo 4 pessoas.

5. Os participantes poderão questionados a re-
speito do trabalho, de modo que todos de-
vem estar por dentro de todo o trabalho.

6. Os trabalhos devem ser entregues antes da
apresentação oral.
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