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19 de dezembro, 2012.

10:00 - 10:40       Bernardo da Costa (Université Paris-Sud) 
                               Só Geometria Salva
 
10:50 - 11:30       Yuri Saporito (University of California, Santa Barbara)  
                               Cálculo Funcional de Itô
 
11:40 - 12:20       Vinicius Gripp (University of California, Berkeley)  
                               O Problema do Camelo Simplético e suas Generalizações
 
13:40 - 14:20       Roberto Velho (Instituto Superior Técnico de Lisboa)  
                               Um Passeio pelo Cálculo das Variações
 
14:30 - 15:10       Pedro Maia (University of Washington) 
                               Geometrias Perigosas para um Neurônio
 
 

 



Só Geometria Salva

19 de dezembro, 2012.
10:00 -10:40

Resumo: Através de alguns exemplos extraídos da teoria de funções 
holomorfas, vamos mostrar os benefícios de uma compreensão intuitiva e 
geométrica da matemática.
 
Bernardo da Costa:  Bacharel em Matemática Aplicada pela UFRJ, participou 
do programa de duplo diploma com a École Polytechnique - Paris (França). 
Realizou o mestrado "Analyse, arithmétique et géométrie" cohabilitado pelas 
École Polytechnique - Paris, Université Paris-Sud XI e École Normale Supérieure. 
Sob orientação de Dr. Julien Duval, defendeu em 2012 sua tese de doutorado 
no Departamento de Matemática de Orsay, nos temas de dimensão média (à la 
Gromov) e curvas de Brody. 
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Cálculo Funcional de Itô

19 de dezembro, 2012.
10:50 – 11:30

Resumo: Cálculo Funcional de Itô, desenvolvido em 2009 por Dr. Bruno Dupire, 
é um extensão do Cálculo de Itô para funcionais que dependem da história 
do processo. Essa teoria foi desenvolvida tendo em vista os problemas de 
apreçamento, hedge e gerenciamento de risco de derivativos dependente do 
caminho que o ativo subjacente percorreu. Novas aplicações dessa teoria incluem 
path-dependent PDEs e Backward Stochastic Differential Equations. Nessa 
palestra, apresentarei essa nova teoria e alguma de suas aplicações em finanças.
 
Yuri Saporito: Bacharel em Matemática Aplicada pela UFRJ, concluiu o mestrado 
na mesma instituição em 2009 sob a orientação do Dr. Flavio Dickstein. Em 2010 
começou seu doutorado na University of California, Santa Barbara, em Multiscale 
Volatility Stochastic Models e Functional Itô Calculus sob a orientação de Dr. Jean-
Pierre Fouque e Dr. Bruno Dupire. 
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O Problema do Camelo 
Simplético e suas Generalizações

19 de dezembro, 2012.
11:40 – 12:20

Resumo: Um dos problemas mais famosos de Geometria Simplética (GS) é conhecido como 
o do Camelo Simplético. Gromov mostrou em 1985 que não é possível espremer um camelo 
simpleticamente pelo olho de uma agulha. Desde então, problemas de Mergulhos Simpléticos 
(MS) tem sido um grande enigma em GS. Falarei do resultado de McDuff que dá uma condição 
necessária e suficiente para o MS de um elipsóide em um outro. Depois, explicarei a homologia 
de contato mergulhada (ECH) com a qual pode-se definir capacidades para variedades 
simpléticas de dim. 4. Ao final, falarei sobre o nosso resultado sobre o comportamento 
assintótico dessas capacidades e de possíveis aplicações para dinâmica simplética.
 
Vinicius Gripp: Bacharel em Matemática Aplicada pela UFRJ, concluiu seu mestrado na 
mesma instituição em 2007 sob a orientação do Dr. Gregorio Malajovich em Curvas Algébricas 
e Geometria Tropical. Cursa atualmente seu doutorado em Matemática na Universidade da 
California, Berkeley, sob a orientação do Dr. Michael Hutchings em geometria simplética e de 
contato e aplicações em topologia de baixa dimensão.
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Um Passeio pelo 
Cálculo das Variações

19 de dezembro, 2012.
13:40 – 14:20
 
 Resumo: Como achar os máximos e mínimos de uma função real? E no caso de dimensão 

infinita, quando estes são funções? Discutiremos um pouco sobre como "controlar" um 
sistema dinâmico e entraremos então no mundo dos Jogos Diferenciais. Veremos como a 
Física interage com a Matemática através da Mecânica Estatística para nos ajudar a procurar 
soluções particulares ou a entender casos extremos de um tipo de problema, os Jogos a 
Campo Médio ou Mean Field Games (MFG). Tentaremos deduzir heuristicamente os MFG e 
entender como perturbações da dinâmica (modeladas pelo Movimento Browniano) levam 
tipicamente a sistemas de mais fácil solução. Mas o que tudo isso tem a ver com a realidade ? 
Os MFG são hoje usados como modelos para aplicações em Finanças, para estudo da dinâmica 
de pedestres, controle de tráfego e até por vezes na não tão simples questão de como 
escolher um lugar para se sentar na areia da praia.
 
Roberto Velho: Iniciou a graduação em Engenharia Eletrônica na UFRJ e após um ano mudou-
se para o Dept. de Matemática Aplicada.  Estudou tópicos em Teoria de Controle com o Dr. 
Gregório Malajovich e concluiu sua graduação em 2009. No mestrado, estudou Equações a 
Derivadas Parciais sob a supervisão do Dr. Fábio Ramos. Atualmente cursa o Doutorado em 
Matemática no Instituto Superior Técnico de Lisboa sob a orientação do Prof. Diogo Gomes. 

CT da UFRJ, Auditório André Rebouças ,
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Geometrias Perigosas para 
um Neurônio

19 de dezembro, 2012.
14:30 – 15:10
 

Resumo: Experimentos recentes revelam a abundância de estruturas geométricas 
nos neuronios que podem afetar de maneira dramática a propagação de impulsos 
eletricos em sua membrana. Este fenômeno é critico em inchaços causados por 
lesões e traumas. Nesta palestra discutiremos algumas EDP's não-lineares de reação-
difusão associadas a electrofisiologia neuronal, esquemas numéricos para sua 
resolução e um algoritmo para classificar as estruturas morfológicas mais criticas. Por 
fim, explicaremos como uma métrica criativa pode ser utilizada para quantificar o 
estrago causado pelas geometrias mais perigosas.  
 

Pedro Maia: Aluno da 1ª turma de Matemática Aplicada da UFRJ, concluiu em 2009 
o mestrado no mesmo departamento sob a orientação da Dra. Stefanella Boatto 
em Teoria da Homogeneização e Equações de Populacoes Estruturadas. Atualmente 
cursa o PhD em Matematica Aplicada na University of Washington (Seattle, USA) sob 
a orientação do Dr. Nathan Kutz em Mathematical & Computational Neuroscience.
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