
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO - PRPG
Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP

Rua da Reitoria, 121 – Cidade Universitária “Zeferino Vaz” - CEP: 13083-970 - Campinas, SP
Fone: (19) 3521-4729 – secretaria.prpg@reitoria.unicamp.br – www.prpg.unicamp.br

Campinas, 11 de março de 2021

Plano de desenvolvimento de disciplina 

Professor responsável: Henrique N. Sá Earp
Título da disciplina: Seminário de Geometria
Sigla-Turma: MM928-A
Horário de oferecimento: Sex - 14:00 às 16:00

Atividades:

1. Aulas  :  A disciplina MM928 – Seminário de Geometria visa aproximar os estudantes das
atividades regulares dos grupos de pesquisa na área de Geometria & Topologia, bem
como desenvolver nos estudantes as boas práticas atinentes à apresentação de suas
próprias  palestras.  Embora  seja  disciplina  de  catálogo  regularmente  oferecida,  não
compõe o programa do Exame de Qualificação de nosso programa de PG. 

a) As aulas ocorrerão via Google Meet no horário usual da disciplina, obedecendo o
esquema a seguir: 
- Primeira hora: apresentação de palestra por um convidado da semana. 
- Segunda hora: discussão sobre a forma e a assimilação do conteúdo da palestra.

b) As  palestras  serão  sincronizadas  com  o  calendário  regular  dos  dois  seminários
coordenados pelo Professor Responsável [vide 5) para o Cronograma]:
-  Webinario  de  Geometria  AmSul/AmSur: webinario  quinzenal  de  geômetras
vinculados  à  América  do  Sul,  coordenado  com  Paolo  Piccione  (USP)  e  Adrián
Andrada (UNC).
-  Colaboração MathAmSud: encontros  regulares  da  rede de pesquisa Argentina-
Brasil-Chile-França sob o projeto CAPES-MathAmSud Special geometries and moduli
spaces.

c) Além  desses  encontros  regulares,  haverá  eventos  extraordinários  relevantes  e
apresentação mútua dos próprios projetos dos estudantes, cf. calendário anexo.

d) A cada semana, os estudantes serão acionados a familiarizar-se com o conteúdo da
palestra prevista, a partir das informações de título e abstract.

2. Parte prática:   os estudantes deverão tomar notas pessoais das palestras, para discussão
com  o  Professor  Responsável  durante  a  segunda  hora  de  aula  [vide  1.a)].  Em  três
momentos do curso, os próprios estudantes apresentarão seus temas de pesquisa.

3. Atendiment  o  :  a segunda hora de cada aula [vide 1.a)] será um momento de interação
direta, que deve suprir todas as necessidades de atendimento frente ao conteúdo da
disciplina.
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4. Forma e critérios de avaliação  :   será atribuído conceito Suficiente/Insuficiente, conforme
a assiduidade e engajamento do estudante durante o semestre.

5. Cronograma  :


