
MA852/MM852 - Geometria Diferencial.
(versão: 30/07/2021)

Professor: Lino Grama

Aulas: Terça/Quinta - 16:00-18:00.

Informações gerais: Seguindo o programa de Ensino Remoto Emergencial da Unicamp, a
disciplina MA852/MM852 será oferecida integralmente no formato remoto (on-line), com
aulas síncronas, isto é, as aulas serão realizadas nos dias/horários descritos acima.
Recomendamos fortemente que os estudantes participem das aulas síncronas. A critério do
professor, as aulas serão gravadas e disponibilizadas aos estudantes matriculados na
disciplina MA852/MM852, mediante acesso ao sistema Unicamp (login/senha). As aulas
gravadas devem ser usadas exclusivamente como material de estudo suplementar e/ou
eventual acompanhamento assíncrono da disciplina. É proibida a divulgação, reprodução,
compartilhamento e disseminação por qualquer meio ou plataforma (upload) das aulas
gravadas sem a autorização expressa do professor.

Ementa: Curvas no plano e espaço: Curvatura e torção - Teorema Fundamental das Curvas
Planas. Superfícies no Espaço - Primeira e segunda forma fundamental, área. Aplicação
normal de Gauss. Curvaturas gaussiana e média, Linhas de Curvatura. Geometria
intrínseca, derivada covariante, Teorema Egregium, Curvatura Geodésica, geodésicas, a
aplicação exponencial. O Teorema de Gauss-Bonet. Tópicos adicionais.

Avaliação: Duas provas, com pesos iguais. Caso a média seja menor do que 5.0 (cinco) o
estudante deverá realizar um exame final. Nesse caso, a nota final será a média da nota do
semestre com a nota do exame.

Data das provas:
● P1 - 30/09
● P2 - 25/11
● Exame - 16/12

Para os estudantes matriculados em MM852, a nota será dada em forma de conceito de
acordo com a regra a seguir:

A - Média Final >= 8.5
B - 6.5 <= Média Final < 8.5
C - 5.0 <= Média Final < 6.5
D - Média Final < 5.0

Bibliografia:
- M.P. do Carmo, Diferential Geometry of Curves Surfaces, Englewood - Cliffs,

Prentice-Hall, 1976.
- A. Gray, Modern Diferential Geometry of Curves and Surfaces, 2nd. Ed. CRC Press,

1998.


