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Palestrante:Angela Carolina Tunubalá Sánchez

Título: Método do Averaging para Campos de Vetores Suaves e Suaves por Partes

 
Resumo: Neste documento apresentaremos o Método do Averaging Clássico para Campos de Vetores Suaves e
sua Versão para Campos Suaves por Partes e daremos exemplos de como utilizar o método. A teoria de Avaraging
consiste em transferir o problema de encontrar e quantificar os ciclos limites de um campo de vetores para o
problema de encontrar zeros positivos de uma determinada função [1]. O Método é uma ferramenta poderosa que
nos permite encontrar, investigar ou buscar ciclos limites. Por ́em, uma grande limitação técnica é que o campo
que esteja sendo estudado tem que ser colocado na forma padrão do teorema, caso contrário o método não pode
ser aplicado.
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Palestrante: Angie Tatiana Suárez Romero
Título: Sobre a conjectura do Jacobiano
Resumo: A conjetura do Jacobiano (CJ), primeiramente formulada pelo O. H. Keller em 1939, é um problema que
ainda continua em aberto. Estabelece que, se K é um corpo algebricamente fechado e de característica zero, f : Kn
→ Kn é uma aplicação polinomial e o determinante do Jacobiano det(J(f)) = cte  diferente de zero, então f é
invertível. Pelo Princípio de transferência de Lefschetz pode-se supor K = C. Nesta palestra iremos apresentar
alguns resultados respeito à (CJ), uns dos quais correspondem a K = R com dimensão n = 2.
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Palestrante:  Fernanda dos Anjos Felix 
Título: Curvas de Hill no problema de N-corpos

 Resumo: Neste seminário apresentarei uma introdução ao problema de N-corpos e o problema restrito de N-
corpos. Estudaremos as curvas de velocidade zero (Curvas de Hill) para o problema restrito de N-corpos nos casos
N=3,4,5 e em especial para o caso N=3.

Palestrante: Marly T. A. Cabrera e Gerardo H. A. Erazo

Título: Método de Averaging generalizado via grau de Brower.
 

Resumo: No estudo das equações diferenciais um dos itens centrais e conhecer o comportamento das trajetórias do



sistema, entre este tipo de trajetórias podem surgir umas que por si só são interessantes como o são as órbitas
periódicas, estas trajetórias podem ser ciclos limites o estar dentro de um anel periódico, as quais dão informação
do retrato fase tanto para o futuro quanto para o passado. O problema é  que nem sempre é possível determinar
facilmente a existência ou não destas órbitas. O método de averaging clássico faz aparição como uma ferramenta
poderosa para encontrar este tipo de órbitas, já que, tendo certas condições sobre o sistema, ele permite mudar o
problema a encontrar zeros de uma função e perto de estos zeros encontrar as órbitas periódicas do sistema
original. Em 2004 Adriana Buica e Jaume Llibre estabeleceram uma forma de generalizar este método para a
classe de sistemas que são apenas contínuos utilizando o grau de Brower. Esta generalização amplia o espectro de
aplicações de esta ferramenta. O objetivo do seminário é enunciar o método de averaging generalizado via grau de
Brower, fazer um esboço da prova e um exemplo onde  ́e aplicada esta ferramenta.
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Palestrante: Mayk Joaquim dos Santos

Título: Renormalização da Aplicação de Hénon

Resumo: Nesta apresentação falaremos sobre a Renormalização da Aplicação de Hénon. Primeiramente faremos
uma parte introdutória, apresentando a aplicação de Hénon, proposta por M. Hénon no trabalho [2], em seguida
definiremos o Operador Renormalização, que pode ser visto em [3], [1], e por fim mostraremos o Operador
Renormalização da Aplicação de Hénon.
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Palestrante: Nathanni Vieira de Pádua

Título:Poli-trajetórias fechadas e índice de Poincaré de campos vetoriais não suaves no plano - C.A. BUZZI, T. 
DE CARVALHO, e P.R. DA SILVA 
 
Resumo : O principal interesse deste seminário é  estudar os conjuntos minimais típicos de campos vetoriais não
suaves, chamados estes de “poli-trajetórias fechadas”. Uma poli-trajetória fechada, denominada por Γ,
basicamente, é um gráfico com posto por arcos de trajetória de X1, arcos de trajetória do campo vetorial de
deslize XΣ0 e/ou arcos de trajetória de X2, onde X1 e X2 são campos vetoriais de classe Cr definidos em Σ+ e Σ−,
respectivamente.  Serão apresentados os principais resultados deste artigo, os quais são di vidos em três teoremas:
o primeiro fornece as condições necessárias e suficientes para uma classe de campos vetoriais não suaves, obter a
existência de uma espécie de poli-trajetória fechada; o segundo demonstra-se que poli trajetórias fechadas
hiperbólicas são  conjuntos limites de famílias de ciclos limite hiperbólicos(suaves); já o terceiro teorema
generaliza o teorema do índice de Poincaré  para campos vetoriais não suaves. Por fim, analisaremos as aplicações
e exemplos apresentados na seção 6 do artigo, sendo este, um exemplo de uma curva que satisfaz todas as
hipóteses do primeiro teorema, exceto que existe um ponto em (A, B), tal que X1 e X2 aplicados neste ponto, não
são linearmente independentes. Portanto, ao invés de Γ como obtido no teorema, tem-se um “Σ-loop”, que é um Σ-
sela-atrator com conexão entre Σ-separatrizes. 



 

Palestrante: Raimundo Maranhão Neto

Título: Algumas Aplicações do Teorema de Poincaré-Bendixson

Resumo: Apresentaremos uma versão fraca do Teorema de Poincaré-Bendixson e apresentaremos algumas 
aplicações do mesmo quando o aberto for simplesmente conexo e possuir fecho compacto.

 

Palestrante:  Samuel Carlos de S. Ferreira 

Título: Bifurcação de  órbitas periódicas em sistemas  descontínuos por partes via aplicações de Melnikov 

Resumo: Suponhamos que um sistema 
x˙(t) = F(x(t), ε), 
F : Rn ×R → Rn 

possua uma variedade de orbitas periódicas para ε=0. Definindo a função displacement δ : Rn ×R → Rn  δ(x, ε) =
P(x, ε)−x, P aplicação de Poincaré, temos que sob a hipótese de existência de uma variedade de orbitas periódicas
que  δ(x0,0) = 0 para algum x0 a  Rn. Se δ_x (x0,0) : Rn → Rn fosse um isomorfismo, poderíamos aplicar o
Teorema da Função Implícita (T. F. I.) para garantir a existência de zeros da função δ para ε suficientemente
pequeno em uma vizinhança de x0. Entretanto, não podemos aplicar o T. F. I. diretamente, pois em geral o núcleo
do operador   δ_x(x0,0)  é não-trivial. Todavia, podemos reduzir o núcleo de δ_x x0,0) para aplicarmos o T. F. I. e
dessa forma garantirmos a persistência do zero x0. Dessa forma, o objetivo deste seminário  será apresentar o
conceito da aplicação de Melnikov via redução de Lyapunov-Schimidt para o  estudo de bifurcações de órbitas
periódicas em sistemas descontínuos por partes. 
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Palestrante: Vitória Chaves Fernandes

Título:  A regularização sobre uma singularidade do tipo dobra-dobra. 

Resumo: Estudando a singularidade do tipo dobra-dobra prova-se que ela é uma bifurcação de codimensão um,
durante o processo de demonstração é exibido o desdobramento versal. A partir disso, é possível estudar a
regularização de um desdobramento versal, no qual se analisa os pontos críticos do campo regularizado e os
múltiplos pontos críticos do sistema slow-fast, associado a regularização, tendo como principal objetivo analisar o
retrato de fase perto da singularidade dobra-dobra. Tal estudo foi realizado pelos autores: Carles Bonet-Reves,
Juliana Larrosa e Tere M-Seara no artigo: "Regularization around a generic codimension one fold-fold
singularity."

Palestrante: Yovani Adolfo Villanueva Herrera  
Título: A geometric proof of Bautin theorem
 
Resumo: We are going to review the main ideas of Dulac, Bautin and Roussarie for providing a maximum number
for the cyclicity of elliptic singular points of quadratic vector fields on the real plane, analysing the Taylor
coefficients of the Poincaré map and using some methods of algebraic geometry. 
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