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 Olá a todos, 

 Estão abertas as inscrições para os  Cursos de Verão 2023  da PGMAT-UFF! 

 As  inscrições  poderão  ser  realizadas  através  deste  formulário  https://forms.gle/KZxq1XPQqebX93KRA  ,  até 
 o dia 13/01/2023. 

 Data  de  início  das  aulas:  04/01/2023  (exceto  o  curso  de  "Introdução  a  stacks  e  moduli",  que  começará  dia 
 11/01/2023  ). 

 Segue a grade de disciplinas: 

 Disciplina  Professor  Seg  Ter  Qua  Qui  Sex  Observações 
 Mestrado 

 Análise na Reta  Daniele Sepe  10h-12h 
 (Sala 407) 

 10h-12h 
 (sala 407) 

 10h-12h 
 (sala 407) 

 Presencial 

 Análise Complexa  Aldo Bazan  14h-16h 
 (sala 401) 

 14h-16h 
 (sala 401) 

 14h-16h 
 (sala 401) 

 Presencial 

 Doutorado 
 Introdução  a  stacks  e 
 moduli 

 Juliana 
 Coelho  e  Alex 
 Abreu 

 11h-13h 
 (sala 411) 

 11h-13h 
 (sala 411) 

 Presencial 

 Topologia Diferencial  Maria Amelia  11h-13h  11h-13h  11h-13h  Online 

 *  Uma  observação  sobre  o  curso  "Introdução  a  stacks  e  moduli"  :  o  curso  será  no  estilo  seminário  dirigido, 
 no  qual  os  participantes  (alunos  e  professores  interessados)  se  alternam  em  exposições  do  conteúdo  seguindo 
 um  texto  (livro,  artigo  ou  notas  de  aula).  Este  formato  de  curso  é  (ou  era)  muito  comum  no  IMPA,  especialmente 
 para assuntos que vão além da formação básica da área. 

 Neste  formato  de  curso,  tipicamente  o  professor  responsável  faz  as  primeiras  apresentações,  e  coordena  a 
 divisão  do  conteúdo  entre  os  participantes,  voltando  a  fazer  apresentações  em  pontos  mais  delicados  do  texto. 
 Os  alunos  preparam  suas  apresentações  seguindo  o  material,  com  a  ajuda  do  professor.  Geralmente  o  aluno 
 tem pelo menos uma reunião com o professor alguns dias antes da sua aula, para discutir o texto. 

https://forms.gle/KZxq1XPQqebX93KRA


 Referência:  Jarod  Alper  -  Stacks  and  moduli  (  https://sites.math.washington.edu/~jarod/moduli.pdf  )  -  notas 
 de aula do curso  https://sites.math.washington.edu/~jarod/math582C.html  com videoaulas 

 Minicursos: 

 1.  Introdução à Teoria das Categorias  - Valeriano  Lanza 
 Data:  13 a 16 de fevereiro 
 Horário: 14h às16h (podendo ser ajustado com a turma) 
 Local: 4º andar do bloco H - Campus Gragoatá (sala a definir) 
 Formulário de inscrição:  https://forms.gle/x6R15AF4o2DECVg19  . 

 2.  Métodos Algébricos em Combinatória  -  Taísa Martins 
 Datas: 06 a 10 de fevereiro 
 Horário: 10h às 12h 
 Local: 4º andar do bloco H - Campus Gragoatá (sala a definir) 
 Formulário de inscrição:  https://forms.gle/fN1XmyCS6En6Sb6MA  . 

 3.  Frações Contínuas  - Martin Anderson e Pablo Guarino 
 Datas: (6 encontros) terças, quartas e sextas, do dia 24 de janeiro ao dia 03 de fevereiro 
 Horário: 11h 
 Local: 4º andar do bloco H - Campus Gragoatá (sala a definir) 
 Formulário de inscrição:  https://forms.gle/FLcLHcY3z3fddnAs7  . 

 Maiores detalhes sobre os minicursos podem ser encontrados dentro de cada formulário de inscrição. 

 Atualizações  de  informações  e  divulgações  de  outras  atividades  serão  sempre  comunicadas  via  e-mail  e 
 publicadas no site  https://pgmat-uff.com.br/  . 

 Compartilhem e divulguem a quem possa interessar! 
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