
Plano de desenvolvimento de disciplinas

MM427 - Álgebra Comutativa - 1S/2021

Professor responsável: Saeed Tafazolian
Horário de oferecimento: Terça e Quinta - 16:00 às 18:00 

Seguindo a continuação desta disciplina no período de suspensão das aulas 
presenciais, serão tomadas as seguintes medidas. 

1. Vou disponibilizar no Google Classroom um cronograma completo, aula por 
aula, de toda a disciplina e para cada aulas, listas de exercícios cobrindo o 
material que seria cobrado nas provas. 

2. Para cada aula vou preparar um vídeo, e foram disponibilizados no Google 
Classroom links para vídeoaulas cobrindo todo o conteúdo. 

3. Utilizamos Googlemeet para aulas, entao os alunos podem comunicar comigo 
nos horarios das aulas, alem disso, vou abrir um grupo em WathsApp.  Eles 
podem comunicar comigo qualquer horario em qulquer dias. 

4. A avaliacão será feita através de duas provas obrigatórias: P1 e P2; 
A nota final será N:=(P1+P2)/2.
Se o aluno for aprovado na disciplina, será enviado ao DAC o conceito 
S=Suficiente.
Caso o aluno seja reprovado, será enviado ao DAC o conceito I=Insuficiente.

Com este material, eu espero que os alunos assistam às vídeoaulas, além de outros
materiais  relacionados  que  eles  mesmos  encontrem,  e  trabalhem  nas  listas  de
exercícios propostas. Eu ficarei à disposição dos alunos para tirar dúvidas tanto sobre
as vídeoaulas quanto sobre as listas de exercício. 

Anexo o cronograma  e os links para as vídeoaulas.
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MM427 - Álgebra Comutativa 

CRONOGRAMA 1S2021

AULA DATA TÓPICO
1 16/03 Anéis comutativos com identidade: ideais e operações com ideais
2 18/03 homomorfismos entre tais anéis e característica do anel
3 23/03 Ideais primos e maximais
4 25/03 radical de Jacobson e o Nilradical
5 Módulos: submódulos, homomorfismos
6 módulos quocientes e teoremas do isomorfismo
7 Soma e produto direto. Localização de Módulos

8
Módulos finitamente gerados, livres, projetivos e lema de 
Nakayama

9 Módulos sobre domínios principais e seu teorema fundamental
10 Sequência exata de módulos e homomorfismos

11
Produto tensorial de módulos, e suas propriedades em relação a 
sequências exatas

12 Dependência Integral de extensões de anéis: definição e exemplos
13 Anéis integralmente fechados
14 Lema de Noether e os teoremas de going-up e going-down.
15 Prova 1 (cobrindo até a aula 14) 
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MM427 – Algebra Comutativa
1o. semestre de 2021

[AM]: Introduction to Commutative Algebra - M.F. Atiyah and I.G. MacDonald - Addison- Wesley
Publishing Company -1969.

Pagina de aula:  http://www.ime.unicamp.br/~tafazolian/node/47

VÍDEOAULAS

Nome do canal: MM427 - Álgebra Comutativa 

Página da disciplina: 
https://studio.youtube.com/channel/UCMsbpPtkRpLw5dDtzvrTE1Q
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