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OBJETIVO. O curso vai se concentrar no estudo de alguns aspectos teóricos, numéricos e aplicações sobre
modelos de equações diferenciais parciais de origem hidrodinâmica, do movimento e da simulação de fluxos
complexos de fluidos, incluindo avanços sobre modelagem de sistemas não convêncionais relacionados.  A
compreensão matemática do movimento de líquidos e de gases é crucial em uma ampla gama de aplicações
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10], incluindo o cálculo de forças e momentos em aeronaves, determinação da taxa de
fluxo  de  massa  de  hidrocarbonetos  em  reservatórios  de  petróleo,  previsão  de  padrões  climáticos,
compreensão de nebulosas no espaço interestelar, modelagem do fluxo de tráfego em rodovias, equações de
águas rasas, as equações (não viscosas) de Euler incompressíveis, em fluxo de fluidos em meios porosos,
entre outros modelos não lineares relacionados em dinâmica de fluidos (e.g., the surface quasi-geostrophic
models [4,8]).

EMENTA. Modelagem e métodos numéricos para equações diferenciais (parciais) de origem hidrodinâmica.

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO E CONCEITO. Os estudantes matriculados serão avaliados por meio da
apresentação de seminários semanais, obrigatoriamente sobre os temas que são norteados pela bibliografia
sugerida a seguir. Neste curso o conceito final será Suficiente (S) ou Insuficiente (E).
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