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Proposta de atividades de educação mediada por tecnologia  

Professor responsável: Henrique N. Sá Earp

Título da disciplina: Topologia Diferencial 

Sigla | turma: MM647 | A

Horário de oferecimento: 2ª/4ª | 14:00-16:00, 

A disciplina MM647 – Topologia Diferencial é uma disciplina básica para estudantes na
área  de  Geometria  &  Topologia.  Embora  seja  disciplina  de  catálogo  regularmente
oferecida, não compõe o programa do Exame de Qualificação de nosso programa de PG.

Proposta de atividade para:
1. Aulas  :  Devido à  maturidade  de um aluno de  PG,  adotaremos  um plano de "Estudo

dirigido à distância" durante a suspensão das aulas presenciais:

a) Seguiremos a bibliografia consagrada do tema: Differential Topology, de Guillemin &
Pollack, cujos capítulos são curtos, organizados modularmente por tópicos pontuais e já
contêm uma lista de exercícios propostos, entre os quais alguns são selecionados como
essenciais.
b) A cada semana, os estudantes serão acionados a ler com antecedência o conteúdo
das duas lições seguintes.
c)  Realizaremos  encontros  via  Google  Meet  no  horário  usual  da  disciplina,  para
discussão do tópico do dia.
d) Os exercícios essenciais [cf. item a)] comporão a lista de exercícios oficial do curso, e
podem ser resolvidos individualmente ou a partir de trocas entre os estudantes.

2. Atendimento:   discussões sobre a matéria e a lista de exercícios ocorrerão ao início ou ao
final das aulas síncronas, tanto quanto de forma assíncrona em um grupo dedicado no
WhatsApp, com participação do Professor.

 

3. Forma  e  critérios  de  a  valiação  :  as  provas  inicialmente  previstas  ficam  mantidas,
operando-se o seu acompanhamento por câmera, via Google Meet, e admitindo-se a
entrega digitalizada eg. pelo aplicativo CamScanner. 

4. Materiais de apoio:   o grupo já foi convidado a enriquecer sua compreensão do tema
seguindo  o  curso  do  grande  mestre  John  Milnor,  disponível  online  em:

https://www.youtube.com/watch?v=1LwkljjLBns&t=3s

https://www.youtube.com/watch?v=1LwkljjLBns&t=3s

