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Variedades localmente conformemente flat completas de curvatura negativa
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Resumo:
Neste trabalho referimos ao estudo das variedades localmente con-
formemente flat completas de curvatura negativa, onde as variedades
são produto torcido mútiplo. Apresentaremos alguns conceitos sobre
produto torcido mútiplo, definiremos alguns tensores importantes para o
trabalho (Schouten, Codazzi e Weyl) e resultados que garantem que uma
variedade produto torcido múltiplo seja localmente conformemente flat.
Nosso objetivo é construir exemplos de variedades localmente con-
formemente flat completas de curvatura negativa por meio de produto
torcido e estrutura de produto torcido mútiplo, obtidos por Brozos-
Vásquez, García-Río e Vázquez-Lorenzo. Os produto torcido foram
introduzidos primeiramente por Bishop e O’Neill, que modificaram a
estrutura do produto Riemanniano na obtenção de novas variedades de
curvatura negativa.
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Aluno de Doutorado Tibério Bittencourt,
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O teorema de Kantorovich sobre o método de Newton para aplicações em grupos de Lie

Local: Sala de aulas da Pós-graduação do IME
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Resumo:
Sob hipóteses clássicas em f , um critério de convergência do método
de Newton (independente de conexões afins) para encontrar os zeros de
uma aplicação f do grupo de Lie em sua álgebra de Lie é estabelecido
e estimativas do domínio de convergência do método são obtidos.
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Aluna de Mestrado Paula Gonçalves Correia Bonfim,
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Variedades completas localmente conformemente flat de curvatura seccional não-positiva

Local: Sala de aulas da Pós-graduação do IME
Horário: 13/11/2014 às 16:00
Responsável: Mauricio Donizetti Pieterzack
Organização: Grupo de Geometria
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Área: Geometria
Palavras Chaves:

Resumo:
Estruturas localmente conformemente flat são generalizações de sis-
temas de coordenadas isotérmicas, que são existentes nas superfícies
de Riemann e que muitas vezes facilitam o estudo das mesmas. Neste
trabalho nos propomos a apresentar resultados que nos guiem para a
construção de novos exemplos de variedades completas localmente con-
formemente flat de curvatura seccional não-positiva. Sabemos que um
produto riemanniano não pode ter curvatura negativa. Assim, tendo em
vista o objetivo acima, consideraremos variedades produto equipadas
com uma métrica torcida.
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Produtos torcidos múltiplos

Local: Sala de aulas da Pós-graduação do IME
Horário: 06/11/2014 às 15:00
Responsável: Mauricio Donizetti Pieterzack
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Resumo:
O conceito de produto torcido tem sido muito utilizado na cons-
trução de exemplos (e contra-exemplos) que satisfaçam condições ou
propriedades desejadas. Foi introduzido primeiramente por Bishop
e O’Neill, que modificaram a estrutura do produto riemanniano na
obtenção de novas variedades de curvatura negativa. Neste trabalho
utilizamos produtos torcidos múltiplos para a construção de novos
exemplos de variedades de curvatura não-positiva, obtidos por Brozos-
Vásquez, García-Río e Vázquez-Lorenzo. Assim, apresentaremos o
conceito e algumas propriedades dos produtos torcidos múltiplos, a
fim de obtermos um maior entendimento dessas estruturas de grande
relevância para este e outros trabalhos.
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Construção explícita de Métricas de Einstein-Finsler com curvatura Flag não constante -
Parte II

Local: Sala de Aulas - Pós-Graduação IME
Horário: 30/10/2014 às 15:00
Responsável: Mauricio Donizetti Pieterzack
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Resumo:
Neste trabalho continuamos estudando a construção de uma família a 3
parâmetros de exemplos de métricas de Einstein-Randers com curvatura
flag não constante em um subconjunto OmegasubsetmathbbR4, pois
no caso em que a dimensão é três, métricas de Randers são do tipo
Eisntein se, e somente se, tem curvatura flag constante. A curvatura flag
se resume na curvatura seccional no caso Riemanniano. Para fazer esta
construção mostraremos que uma métrica de Randers pode também ser
obtida a partir do problema navegacional de Zermelo em uma variedade
Riemanniana (M, g) que consiste basicamente em minimizar o tempo
em que um objeto se desloca por meio de uma força interna de um
ponto pinM para outro ponto qinM sujeito a uma outra força externa
dada por um campo de vetores W. A expressão da métrica de Randers
será dada em termos da métrica g e das coordenadas do campo W .
Considerando a métrica Riemanniana g como a métrica de Hawking
Taub-NUT com um parâmetro e o campo W como um campo de Killing
obtido de uma isometria a 2 parâmetros em mathbbR4. A métrica de
Randers assim obtida é de Einstein com curvatura flag não constante.
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Construção explícita de Métricas de Einstein-Finsler com curvatura Flag não constante
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Resumo:
Neste trabalho estudamos a construção de uma família a 3 parâmetros
de exemplos de métricas de Einstein-Randers com curvatura flag não
constante em um subconjunto Ω ⊂ R4, pois no caso em que a dimen-
são é três, métricas de Randers são do tipo Eisntein se, e somente se, tem
curvatura flag constante. A curvatura flag se resume na curvatura sec-
cional no caso Riemanniano. Para fazer esta construção mostraremos
que uma métrica de Randers pode também ser obtida a partir do prob-
lema navegacional de Zermelo em uma variedade Riemanniana (M, g)
que consiste basicamente em minimizar o tempo em que um objeto se
desloca por meio de uma força interna de um ponto p ∈ M para outro
ponto q ∈ M sujeito a uma outra força externa dada por um campo de
vetores W. A expressão da métrica de Randers será dada em termos da
métrica g e das coordenadas do campo W . Considerando a métrica Rie-
manniana g como a métrica de Hawking Taub-NUT com um parâmetro
e o campo W como um campo de Killing obtido de uma isometria a
2 parâmetros em R4. A métrica de Randers assim obtida é de Einstein
com curvatura flag não constante.
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A curvatura gaussiana via ângulo de contato de superfícies imersas em S3 - Parte II

Local: Sala de Aulas - Pós-Graduação IME
Horário: 09/10/2014 às 16:00
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Resumo:
Neste trabalho referimos ao estudo de um invariante geométrico de su-
perfícies imersas na esfera euclidiana 3-dimensional S3. Tal invariante
conhecido como ângulo de contato, é o complementar do ângulo en-
tre a distribuição de contato e o espaço tangente da superfície. No
Artigo “Minimal surfaces in S3 with constant contact angle”, Montes
e Verderesi caracterizaram as superfícies mínimas em S3 com ângulo
de contato constante e no artigo “Constant surfaces in S3 with con-
stant contact angle” Almeida, Brasil e Montes estudaram algumas pro-
priedades de superfícies imersas com curvatura média e ângulo de con-
tato constantes em S3. Nosso objetivo será apresentar uma relação entre
a curvatura gaussiana e o ângulo de contato de superfícies imersas na es-
fera euclidiana tridimensional, a qual permite concluir que a superfície
é plana, se o ângulo de contato for constante. Além disso, concluire-
mos que o toro de Clifford é a única superfície compacta com curvatura
média constante tendo tal propriedade.

22 de junho de 2017
SiPE: Sistema de Programas de Ensino
Autor: Prof. Dr. Ole Peter Smith, IME, UFG

1



Universidade Federal de Goiás
Instituto de Matemática e Estatística

Campus II (Samambaia) - CEP: 740001-970 - Caixa Postal 131
http://www.ime.ufg.br - mail@ime.ufg.br - (62) 3521 1208 - (62) 3521 1180

o Seminário
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Resumo:
Neste trabalho referimos ao estudo de um invariante geométrico de su-
perfícies imersas na esfera euclidiana 3-dimensional S3. Tal invariante
conhecido como ângulo de contato, é o complementar do ângulo en-
tre a distribuição de contato e o espaço tangente da superfície. No
Artigo “Minimal surfaces in S3 with constant contact angle”, Montes
e Verderesi caracterizaram as superfícies mínimas em S3 com ângulo
de contato constante e no artigo “Constant surfaces in S3 with con-
stant contact angle” Almeida, Brasil e Montes estudaram algumas pro-
priedades de superfícies imersas com curvatura média e ângulo de con-
tato constantes em S3. Nosso objetivo será apresentar uma relação entre
a curvatura gaussiana e o ângulo de contato de superfícies imersas na es-
fera euclidiana tridimensional, a qual permite concluir que a superfície
é plana, se o ângulo de contato for constante. Além disso, concluire-
mos que o toro de Clifford é a única superfície compacta com curvatura
média constante tendo tal propriedade.
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Classes of Generalized Weingarten Surfaces in the Euclidean 3 - Space

Local: Sala de Aulas - Pós-Graduação IME
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Área: Geometria
Palavras Chaves:

Resumo:
We present surfaces with prescribed normal Gauss map. These surfaces
are obtained as the envelope of a sphere congruence where the other
envelope is contained in a plane. We introduce classes of surfaces that
generalize linear Weingarten surfaces, where the coefficients are func-
tions that depend on the support function and the distance function from
a fixed point (in short, DSGW-surfaces). The linearWeingarten sur-
faces, the Appell’s surfaces and the Tzitzeica’s surfaces are all DSGW-
surfaces. Fromthem we obtain new classes of DSGW-surfaces apply-
ing inversions, dilatations and parallel surfaces. For a special class of
DSGW-surfaces, which is invariant under dilatations and inversion, we
obtain a Weierstrass type representation (in short, EDSGW- surfaces).
As application we classify the EDSGW-surfaces of rotation and present
a 2-parameter family of complete cyclic EDSGW-surfaces with an iso-
lated singularity and foliated by non-parallel planes.
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O teorema de Kantorovich sobre o método de Newton em variedades Riemannianas

Local: Sala de Aulas - Pós-Graduação IME
Horário: 18/09/2014 às 15:00
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Resumo:
O método iterativo de Newton para encontrar a raiz de uma função
f : Rn → Rn é um dos mais eficientes devido a sua velocidade de
convergência. É aplicado no contexto riemanniano para encontrar sin-
gularidades de campos de vetores definidos em uma variedade Rieman-
niana. A condição de Lipschitz sobre a primeira derivada da função que
é uma hipótese clássica é generalizada pela chamada condição majo-
rante definida por Pereira O.F. e Svaiter B.F., baseados nos trabalhos de
Kantorovich.
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Desigualdades Universais para autovalores do poli-drifting em domínios em Rn e Sn.

Local: Sala de Aulas - Pós-Graduação IME
Horário: 11/09/2014 às 16:00
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Área: Geometria
Palavras Chaves:

Resumo:
Nesta apresentação, estudamos autovalores do poli-drifting laplaciano
sobre variedades Riemannianas compactas comfronteira (possivelmente
vazia). Fornecemos desigualdades universais para autovalores do poli-
drifting sob domínios compactos sobre o espaço euclidiano Rn e a es-
fera unitária Sn.
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Produto Torcido Einstein

Local: Sala de Aulas - Pós-Graduação IME
Horário: 28/08/2014 às 16:00
Responsável: Mauricio Donizetti Pieterzack
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Site:
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Resumo:
Primeiramente, enunciaremos alguns resultados que envolve a equação

Hessgf =
∆gf

n
g

para uma Variedade Riemanniana M com respeito a métrica g, onde
f : M → R diferenciável, Hessgf é a hessiana da função f na métrica
g e ∆gf é o laplaciano da função na métrica g. Em seguida, caracteri-
zaremos a Variedades Produto Torcido, M = B×f F , Einstein quando
a base e fibra são Variedades de Einstein. E por último, daremos um
exemplo deste resultado.
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Prescribed Diagonal Ricci Tensor in Locally Conformally Flat Manifolds

Local: Sala de Aulas - IME
Horário: 14/08/2014 às 16:00
Responsável: Mauricio Donizetti Pieterzack
Organização: Grupo de Geometria
Site:
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Resumo:
In the Euclidean space (Rn, g), with n ≥ 3, gij = δij , we consider
a diagonal (0,2)-tensor T =

∑
i fi(x)dx2

i . We obtain necessary and
sufficient conditions for the existence of a metric ḡ, conformal to g, such
that ḡ = T , where ḡ is the Ricci curvature tensor of the metric ḡ. The
solution to this problem is given explicitly for special cases of the tensor
T , including singular tensors and cases where the metric ḡ is complete
on Rn. Similar problems are considered for locally conformally flat
manifolds.

22 de junho de 2017
SiPE: Sistema de Programas de Ensino
Autor: Prof. Dr. Ole Peter Smith, IME, UFG

1


