
MA/MM 445, Ánéis e Corpos, segundo semestre de 2021
Docente: Plamen Kochloukov, DM, IMECC

Matéria: MM 445, Anéis e Corpos, Turmas Graduação (P) e Mestrado (A)

Aulas: segunda e quarta, 10:00–12:00, no Google Meet, link para a sala: 

meet.google.com/uzy-pfnq-kip 
Acessos serão permitidos apenas de endereços da Unicamp (isto é os alunos terão de usar seu endereço 
da DAC).
Atendimento: terça e quinta, 12:00-13:00 Google Meet, link o mesmo de cima. 

Os alunos podem entrar em contato com o professor (de preferência por e-mail) independentemente do 
dia e/ou horário com perguntas e dúvidas sobre a matéria.

Ementa: 

1. Anéis comutativos, ideais e operações com ideais, homomorfismos entre anéis, teoremas do 
isomorfismo.

2. Polinômios simétricos, fórmulas de Newton e aplicações.

3. Corpos, característica, extensões algébricas, corpos de raízes, normalidade, corpos finitos.

4. Teorema de Galois. Grupo de Galois de uma extensão e de um polinômio.

5. Extensões cíclicas, construções com régua e compasso, solubilidade de equações em radicais e 
outras aplicações.

Bibliografia principal:
1. A. Garcia e Y. Lequain, Elementos de Álgebra, IMPA, 2002
2. S. Lang, Algebra, Addison-Wesley, 1965
3. J. Rotman, Galois theory, Springer; 2nd edition, 1998
4. L. Childs, A concrete introduction to higher algebra, Springer, 1995 
Avaliações:
Serão aplicadas 3 provas (P1, P2, P3), com pesos iguais. Serão avaliadas também as três listas de 
exercícios (E1, E2, E3). A média final dos alunos será calculada pela fórmula

 3(P1+P2+P3)/10+(E1+E2+E3)/30, 

onde Pi e Ei são as notas das provas e das listas, entre 0 e 10. 

As provas serão aplicadas nos dias 13/09, 20/10, 06/12. 

Para os alunos matriculados na matéria MM: Se a média do aluno for maior ou igual a 8, a nota será A. 
Média entre 6,5 e 7,999999... significa nota B, média entre 5,0 e 6,499999... - nota C. Média abaixo de 
5 equivale a D (reprovado). 



Observações importantes
1. As aulas serão dadas online, usando Google Meet. Após a primeira semana de aulas providenciarei 
um planejamento do material para as próximas aulas. 

Link para as aulas: meet.google.com/uzy-pfnq-kip 
2. Pré-requisitos  MA 553 (Aritmética), MA 327 e MA 719 (Álgebra Linear e Álgebra Linear 
Avançada)
3. Todo material será dado nas aulas online. Serão oferecidos regularmente exercícios dos livros da 
bibliografia. Além desses exercícios, os alunos receberão três listas de exercícios (uma antes de cada 
uma das provas), e deverão resolver e entregar as listas antes da respectiva prova. 
4. As provas serão aplicadas durante o horário das aulas. As provas serão aplicadas remotamente: os 
alunos receberão os problemas da prova às 10:00 de manhã e terão até 3 horas para a resolução 
(permitida consulta a livros etc.) Em seguida terão de escanear (fotografar) as resoluções e enviar para 
o professor através do Google Classroom. Recomenda-se o uso de CamScanner, ou ainda Simple Scan 
(disponíveis para Android e IOS). Há uma variedade de aplicativos com a finalidade.
5. Nas provas, além dos exercícios computacionais, os alunos terão de enunciar e demonstrar pontos 
da teoria estudada. 


