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VII Encontro da Pós-Graduação em Matemática da
UFBA

4 a 8 de novembro de 2019

Introdução a Geometria Finsleriana e algumas
aplicações

Benigno Oliveira Alves ∗

Abstract

Dados dois pontos em um mar qual é a trajetória que minimiza o tempo de viagem? Este é
o conhecido problema de navegação de Zermelo. A ação de campos vetoriais como o vento e a
correnteza fazem com que a "linha reta", geodésica de uma métrica Riemanniana, não seja a trajetória
desejada. A solução é uma geodésica de uma métrica Finsleriana muito especial, a métrica de Zermelo
ou métrica Randers. Tais métricas possuem inÃomeras aplicações, por exemplo, propagação de
incÃandio floresta, o princípio de Fermat e trajetória de uma partícula carregada sobre ação de um
campo magnético. O objetivo deste minicurso é introduzir os conceitos fundamentais da geometria
Finsleriana e comentar sobre alguns resultados, usando como exemplo fundamental a métrica de
Zermelo.

Em geometria Finsleriana a "métrica", chamada de tensor fundamental, depende de uma direção.
Essa diferença fundamental com relação a geometria Riemanniana se propaga e implica por exemplo
na falta de simetria da distância e na perda de estrutura de espaço vetorial de um subespaço normal.
Surge também um novo objeto que mede a variação nesta nova direção, o tensor de Cartan. O
Lagrangeano, ou "módulo", é apenas de classe C1 na seção nula, o que não impede de definir um
funcional energia e em seguida geodésica como ponto crítico de tal funcional, analogamente ao caso
Riemanniano. Também existe um campo de vetores no fibrado tangente, o spray geodésico, que
não é suave na seção nula e suas curvas integrais se projetam nas geodésicas. Também é possível
definir geodésica através de uma conexão. Observo que não existe uma conexão compatível com a
métrica e livre de torção. Uma solução para essa dificuldade é considerar uma família de conexões
afins chamada de conexão de Chern, que tal como o tensor fundamental depende de uma direção.
Desta forma, obtemos uma quase-compatibilidade, aparecendo adicionalmente o tensor de cartan da
equação na equação de compatibilidade com a métrica.

A função distância, também definida analogamente ao caso Riemanniano, é um exemplo de função
transnormal. Tais funções são definidas por uma equação Eikonal que estão relacionadas com prob-
lemas em propagação de ondas. No caso Riemanniano as fibras desta equação são equidistantes.
No caso Finsleriano, sem hipóteses adicionais, a equidistância existe apenas na direção do gradiente,
direção que a frente de onda se propaga.

Os pontos acima serão estudados preferencialmente em espaços mais simples, como R3, afim de
tornar acessível a quem cursou disciplinas de cálculos e que possui pouco ou nenhum conhecimento
prévio de Geometria Diferencial.

References
[1] Shen, Zhongmin. Lectures on Finsler geometry. World Scientific, 2001.
[2] Alves, Benigno Oliveira. Sobre folheações Finslerianas singulares. Diss. Universidade de São

Paulo, 2017.
[3] Bao, David, S-S. Chern, and Zhongmin Shen. An introduction to Riemann-Finsler geometry.

Vol. 200. Springer Science e Business Media, 2012.
[4] Shen, Zhongmin. Differential geometry of spray and Finsler spaces. Springer Science e Business

Media, 2013.
[5] Caponio, Erasmo, Miguel Angel Javaloyes, and Miguel SÃ¡nchez. "Wind Finslerian structures:

from Zermelo’s navigation to the causality of spacetimes." arXiv preprint arXiv:1407.5494 (2014).
[6] Javaloyes, Miguel Angel. "Chern connection of a pseudo-Finsler metric as a family of affine

connections." arXiv preprint arXiv:1303.6263 (2013).

∗e-mail: benignoalves@ufba.br
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VII Encontro da Pós-Graduação em Matemática da
UFBA

4 a 8 de novembro de 2019

Ciência reprodutível usando RMarkdown

Prof. Dr. Gilberto Pereira Sassi ∗

Abstract

Um importante aspecto da ciência atualmente é a reprodutibilidade dos trabalhos científicos.
Nas últimas décadas, vários trabalhos foram detectados como fraudulentos após cientistas tentarem
replicar estudos publicados em revistas científicas com peer-review (ou revisão pelos pares): Podemos
citar como exemplo os trabalhos da pesquisadora espanhola Susana Gonzalez, que manipulou os
dados e análise dos dados e publicou em revistas como Nature e Cell. Neste minicurso, vamos
iniciar os participantes com a linguagem de programação R, em seguida vamos aprender a garantir a
reprodutibilidade da análise de dados usando o pacote RMarkdown. Neste segundo momento, vamos
focar no uso de notebooks, e, em seguida, vamos aprender como criar documentos em pdf, construir
apresentações em slides ao estilo Beamer, como construir livros e até páginas web. Este curso supõe
que o participante tenha apenas conhecimentos básicos de informática.

References
[1] XIE, Yihui; ALLAIRE, Joseph J.; GROLEMUND, Garrett. R markdown: The definitive guide.

Chapman and Hall/CRC, 2018.

[2] XIE, Yihui. Bookdown: Authoring Books and Technical Documents with R Markdown. Chap-
man and Hall/CRC, 2016.

[3] XIE, Yihui; HILL, Alison Presmanes; THOMAS, Amber. Blogdown: creating websites with R
markdown. Chapman and Hall/CRC, 2017.

Tipo de Apresentação: Minicurso.

∗e-mail: gilberto.sassi@ufba.br
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VII Encontro da Pós-Graduação em Matemática da
UFBA

4 a 8 de novembro de 2019

Alguns assuntos matemáticos da aprendizagem de
máquina supervisionada

Vladimir Pestov ∗

Abstract

Aprendizagem automática estatística é uma área do pesquisa fascinante, como uma teoria matemática
de uma grande profundidade e beleza, assim como uma plataforma poderosa para aplicações na ciên-
cia de dados. Portanto, o assunto é ensinado raramente aos estudantes da matemática (pura ou
aplicada), particularmente no Brasil.

Neste mini-curso, vamos apresentar alguns assuntos matemáticos de base da teoria de aprendiza-
gem de máquina, selecionados do livro do ministrante a ser publicado em breve pelo IMPA [1].

References
[1] Vladimir G. Pestov, Elementos da teoria de aprendizagem de máquina supervisionada, Publi-

cações do 32o Colóquio Brasileiro de Matemática, IMPA, Rio de Janeiro, 2019, 488+vii páginas,
meio eletrónico.

Tipo de Apresentação: Minicurso de 3 aulas.

∗Professor Visitante Titular, IME-UFBA, e-mail: vpestov2010@gmail.com
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VII Encontro da Pós-Graduação em Matemática da
UFBA

4 a 8 de novembro de 2019

O Formalimos deDubovitskii-Milyutin

Adson Sampaio Melo ∗

Abstract

Neste trabalho, apresentamos as condições necessárias de otimalidade para problemas de Otimiza-
ção obtidas por Dubovitskii e Milyutin na forma de uma equação baseada na Teoria da Análise
Funcional. Esse resultado é conhecido como Formalismo de Dubovitskii-Milyutin.

Em 1962, Dubovitskii e Milyutin encontraram condições necessárias de otimalidade para um
problema de Otimização restrita na forma de uma equação estabelecida em termos de funcionais
lineares. Essas condições são capazes de derivar, como casos especiais dessa, quase todas as condições
necessárias de otimalidade anteriormente conhecidas. Como se segue apresentamos esse resultado e
para isso consideramos o seguinte problema de Otimização

Minimizar f(x)

Sujeito a x ∈ Q =

n+1

i=1

Qi,
(1)

sendo f : U ⊆ X −→ R, X um espaço de Banach (aqui e no decorrer do texto), U ⊆ X um aberto
não vazio, Qi ⊆ X, i = 1, ..., n, são conjuntos com interior não vazio e Qn+1 ⊆ X possivelmente não
possui pontos interiores.

Numa linguagem mais formal, os conjuntos Qi, i = 1, ..., n, representam as restrições de desigual-
dades e Qn+1 as restrições de igualdade do problema.

Os seguintes conceitos são fundamentais para a aplicação do Formalismo de Dubovitskii-Milyutin
e maiores detalhes podem ser vistos em [1].

Definição 1 (i) Um subconjunto C ⊆ X é um cone com vértice na origem, quando para todo t ≥ 0
e d ∈ C, tivermos td ∈ C.

(ii) Seja C ⊆ X um cone com vértice na origem. Definimos o cone dual de C, denotado por , como
a seguir

C∗ =

g ∈ X′; g(x) ≥ 0, ∀x ∈ C


,

sendo X′ o espaço dual topológico de X.

Definição 2 (i) Dizemos que um vetor h ∈ X é uma direção de descida de f no ponto x0, quando
existem uma vizinhança V de h, α < 0 e t0 > 0, tais que para todo t ∈ (0, t0) e qualquer v ∈ V,
tivermos f(x0 + tv) ≤ f(x0)+ tα. Denotamos por C0 o conjunto das direçẽs de descida de f no
ponto x0. A função f é dita regular de descida quando C0 é convexo.

(ii) Dizemos que um vetor h ∈ X é uma direção factével para Qi, i = 1, ..., n, no ponto x0, quando
existem uma vizinhança V de h e t0 > 0, tais que para todo t ∈ (0, t0) e qualquer v ∈ V, tivermos
x0 + tv ∈ Qi. Denotamos por Ci o conjunto das direções factÃveis para Qi no ponto x0. A
restrição Qi é dita regular quando Ci é convexo.

(iii) Dizemos que um vetor h ∈ X é uma direção tangente a Qn+1 no ponto x0, quando existe t0 > 0,
tal que para todo t ∈ (0, t0) existe um vetor x(t) = x0 + th + r(t) ∈ Qn+1 e o vetor r(t) ∈ X é
tal que r(t) = o(t). Denotamos por Cn+1 o conjunto das direções tangentes a Qn+1 no ponto
x0. A restrição Qn+1 é dita regular quando Cn+1 é convexo.

Observação 1 (i) O conjunto das direçẽs de descida de f no ponto x0 é um cone aberto com
vértice na origem.

∗e-mail: adsonmelo@ufrb.edu.br
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(ii) O conjunto das direçẽs factível para Qi no ponto x0 é um cone aberto com vértice na origem.

O próximo teorema seré fundamental para determinarmos as condições necessárias de otimalidade
do Problema (1). A igualdade resultante do teorema é conhecida como Equação de Euler-Lagrange,
cuja demonstração é baseada no Teorema de Separação e pode ser encontrada em [1].

Teorema 1 (Equação de Euler-Lagrange) Sejam Ci, i = 1, ..., n+1, cones convexos com vértices

na origem, sendo Ci, i = 1, ..., n, abertos. Então
n+1

i=1

Ci = ∅ se, e somente se, existem funcionais

lineares gi ∈ C∗
i , i = 1, ..., n+ 1, não todos nulos, tais que

n+1

i=1

gi = 0.

Agora, recordamos o conceito de minimizador do Problema (1).

Definição 3 Dizemos que x0 ∈ Q =

n+1

i=1

Qi é um minimizador local do Problema (1) quando existe

uma vizinhança V de x0, tal que f(x0) ≤ f(x) para todo x ∈ V ∩Q.

Por fim, enunciamos e provamos o resultado principal desse trabalho.

Teorema 2 (Formalismo de Dubovitskii-Milyutin) Seja x0 ∈ Q =

n+1

i=1

Qi um minimizador

local do Problema (1). Suponha que f ’e regular de descida em x0, com direções de descida no cone
C0; as restrições de desigualdade Qi, i = 1, ..., n, são regulares em x0, com direçẽs factíveis nos cones
Ci, i = 1, ..., n, a restrição de igualdade Qn+1 é regular em x0, com direções tangentes no cone Cn+1.
Então existem funcionais lineares contínuos gi ∈ C∗

i , i = 0, ..., n+ 1, não todos nulos, satisfazendo a
equação

n+1

i=0

gi = 0.

Primeiramente provamos que a condição necessária para x0 ser um minimizador local de (1) é

n+1

i=0

Ci = ∅,

isto é, nenhuma direção de descida de f pode ser factível para todas as restrições.
Com efeito, suponhamos que isto é falso, logo existe h ∈ Ci, i = 0, ..., n + 1. Da definição dos

cones Ci, i = 0, ..., n, existem uma vizinhança V de h e t0 > 0 tal que, para todo t ∈ (0, t0) e v ∈ V,
temos

x0 + tv ∈
n

i=0

Qi

e x0 + tv satisfaz a desigualdade

f(x0 + tv) ≤ f(x0) + tα,

para algum α < 0.

Como h é uma direção tangente, logo o vetor x(t) = x0 + th+ r(t) ∈ Qn+1, sendo r(t) = o(t).

Seja t1 > 0 tal que para todo t ∈ (0, t1),
1

t
r(t) ∈ V − {h}, isto é, h(t) = h +

1

t
r(t) ∈ V. Agora para

0 < t < min {t0, t1} o vetor x(t) = x0 + th(t) satisfaz

13



x(t) = x0 + th(t) = x0 + th+ r(t) ∈
n

i=0

Qi

e
x(t) = x0 + th(t) = x0 + th+ r(t) ∈ Qn+1.

Em outras palavras, x(t) ∈
n+1

i=0

Qi e também satisfaz a desigualdade

f(x(t)) = f(x0 + th(t)) ≤ f(x0) + tα < f(x0).

Porém, isto contradiz o fato de x0 ser um minimizador local do Problema (1). Portanto,

n+1

i=0

Ci = ∅.

Além disto, Ci, i = 0, ..., n são cones abertos convexos e Cn+1 é um cone convexo, logo aplicando o
Teorema 1 concluímos o resultado.

References
[1] I. V. Girsanov. Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems. Vol. 67. Springer-Verlag,

Berlin - Heidelberg - New York, 1972.
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VII Encontro da Pós-Graduação em Matemática da
UFBA

4 a 8 de novembro de 2019

Ângulo de Grassmann, Produtos de Multivetores, e
Teoremas de Pitágoras Generalizados

André L.G. Mandolesi ∗

Abstract

Em altas dimensões, vários conceitos diferentes de ângulo são usados, dependendo do propósito,
para descrever a posição relativa de 2 subespaços vetoriais: ângulo mínimo, ângulo de Friedrichs,
ângulos principais, ângulo produto, etc. Além de seu interesse na geometria, eles também são úteis
no estudo de perturbações de operadores, correlações canônicas em estatística, etc.

O ângulo de Grassmann unifica e generaliza alguns conceitos encontrados na literatura, como
ângulo total e ângulo p-dimensional. Nesta palestra apresentaremos algumas de suas propriedades,
certas características inusitadas que não costumam ser discutidas na literatura, e sua ligação com a
álgebra exterior de Grassmann. Ele será também usado na obtenção de fórmulas para produtos de
multivetores, e de generalizações do teorema de Pitágoras para medidas de Lebesgue em espaços reais
ou complexos.

References
[1] A.L.G. Mandolesi, Grassmann angles between subspaces and multivector products, to be pub-

lished.

[2] A.L.G. Mandolesi, Projection factors and generalized real and complex Pythagorean theorems for
Lebesgue measures, arXiv:math.GM/1905.08057 (2019).

[3] E. Hitzer, Angles between subspaces computed in Clifford algebra, AIP Conference Proceedings,
vol. 1281, AIP, 2010, pp. 1476-1479.

[4] S. Jiang, Angles between Euclidean subspaces, Geometriae Dedicata 63 (1996), 113-121.

Tipo de Apresentação: palestra

∗e-mail: andre.mandolesi@ufba.br
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VII Encontro da Pós-Graduação em Matemática da
UFBA

4 a 8 de novembro de 2019

Espaços Anisotropicos e Cones convexos com aplicações
a linear response

Augusto Armando de Castro Júnior ∗

Abstract

Nessa palestra, falaremos de artigo recentemente submetido em que construímos um esquema
abstrato para provar a diferenciabilidade de medidas de equilíbrio com respeito a dinâmica.

Tipo de Apresentação Apresentação oral

∗e-mail: armandomath@gmail.com
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VII Encontro da Pós-Graduação em Matemática da
UFBA

4 a 8 de novembro de 2019

Bifurcação de pontos periódicos e o conjunto de
Mandelbrot

Carlos Siqueira ∗

Abstract

O conjunto de Mandelbrot consiste de todos os parâmetros na família quadrática complexa para
os quais a órbita do ponto crítico é limitada.

Nesta palestra, mostraremos a relação entre a parte real do conjunto de Mandelbrot com o fenô-
meno de bifurcação de pontos periódicos presente na família quadrática real.

Apresentação oral

∗e-mail: siqueiracarlo@gmail.com
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VII Encontro da Pós-Graduação em Matemática da
UFBA

4 a 8 de novembro de 2019

O espectro dos ultrafiltros em cardinais singulares /
The ultrafilter spectrum at singular cardinals

Charles James Glyn MORGAN ∗

Abstract

Após uma introdução ao contextualizar a teoria dos conjuntos na matemática pura, a palestra
abordará temas e tendências atualmente fortes na combinatória infinitária, ilustrando-as concreta-
mente pela exploração de várias perguntas sobre os espectros dos ultrafiltros.

Tipo de Apresentação: APRESENTAÇÃO ORAL

∗e-mail: charles.jg.morgan@email.com
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VII Encontro da Pós-Graduação em Matemática da
UFBA

4 a 8 de novembro de 2019

Polynomial Identities Theory for Leibniz Algebras

Chia Zargeh ∗

Abstract

In this talk we review the Polynomial Identity Theory for the case of Leibniz algebras which are
non-antisymmetric generalization of Lie algebras introduced by Bloh. We concentrated on a apecial
class of Leibniz algebras namely, null-filiform Leibniz algebras. This class of Leibniz algebras has
maximal index of nilpotency. According to the usefullness of graded identities in studying algebras
with polynomial identities, we introduce graded polynomial identities of null-filiform Leibniz algebras
over a field K of characteristic 0 with respect to G-grading by Z and Zi. A complete abelian group
grading on null-filiform Leibniz algebras has recently been determined by Calderon et al..

References
[1] L. E. Abanina, S. P. Mishchenkov, The variety of Leibniz algebras defined by the identity

x(y(zt)) ≡ 0, Serdica Math. J. 29 (2003), 291–300.

[2] A. Bloh, A generalization of the concept of a Lie algebra. Sov. Math. Dokl. 6 (1965), 1450–1452.

[3] A. Calderon, L. Camacho, I. Kaygorodov, B. Omirov, Abelian groups gradings on null-filiform
and filiform Leibniz algebras, , arXiv:1708.01753 [math.RA].

[4] V. Drensky, G. M. Piacentini Cattaneo, Varieties of metabelian Leibniz algebras, J. Algebra
Appl. 1 (1) (2002) 31–50.

Tipo de Apresentação: APRESENTAÇÃO ORAL

∗e-mail: chia.zargeh@ufba.br
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VII Encontro da Pós-Graduação em Matemática da
UFBA

4 a 8 de novembro de 2019

Universalidade: O princípio fundamental da teoria das
probabilidades

Dirk Erhard ∗

Abstract

Nesta palestra eu vou apresentar a área da probabilidade, em particular eu vou falar sobre o
princípio da universalidade. Universalidade de grosso modo significa que para fazer afirmações sobre
um experimento aleatório (como o lançamento de um dado) não é necessário saber todos os detalhes do
experimento mas apenas algumas características. Um exemplo para isso é o lei dos grandes números:
o resultado esperado do dado é a media, i.e., (1+2+3+4+5+6)/6 = 3.5. Nesta palestra eu pretendo
explicar numa maneira intuitiva onde nós podemos observar universalidade na natureza, como isso
conecta com outras áreas da matemática e como isso determina a pesquisa até hoje.

Tipo de Apresentação: Oral
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Princípio de Máximo para EDPs Estocásticas com
Coeficientes Localmente Monótonos

Edson Alberto Coayla Teran ∗

Abstract

O objetivo deste trabalho é derivar um princípio de máximo para um problema de controle
ótimo governado por uma equação diferencial parcial estocástica (EDPE) com coeficientes localmente
monótonos. Em particular, condições necessárias para otimalidade para este problema de controle
estocástico são obtidas por meio do uso da equação diferencial parcial estocástica para atrás.
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Construção de um semigrupo de dois produtos únicos
definido por relações de permutações de tipo

quatérnion

Georg Klein ∗

Abstract

Para uma representação regular H ⊆ Symn do grupo quatérnion generalizado de ordem n =
4k, com k ≥ 2, o monoide Sn(H) apresentado com geradores a1, a2, . . . , an e com relações
a1a2 · · · an = aσ(1)aσ(2) · · · aσ(n), para todo σ ∈ H, é investigado. Mostramos que Sn(H) tem a
propriedade de dois produtos únicos. Como uma consequência, para qualquer corpo K, a álgebra
de monoide K[Sn(H)] é um domínio com elementos invertíveis triviais que é semiprimitivo.
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O modelo de Kuramoto em grafos aleatórios

Guilherme Reis ∗

Abstract

Nesta palestra vamos discutir alguns resultados de probabilidade que envolvem grafos aleatórios
e o modelo de Kuramoto. O modelo de Kuramoto é amplamente usado em áreas como física e
biologia por apresentar o fenômeno de sincronização. É um modelo de interaç ão entre indí viduos
de uma população. Nesta palestra, de maneira mais informal, apresentaremos resultados na direção
de considerar redes populacionais com interações bem gerais.

Tipo de Apresentação: Oral
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Deductibility, almost topology and operators on spaces
of deductions

Hércules de Araujo Feitosa ∗

Abstract

The concept of ‘almost topological space’ is a generalization of the usual notion of topological
space by the exclusion of some axioms, such that every topological space is an almost topological
space, but do not hold the reverse.

Definition: An almost topological space is a pair (E,Ω) such that E is a non-empty set and
Ω ⊆ P(E) satisfies the following condition:

B ⊆ Ω ⇒ ∪B ∈ Ω.

Definition: The collection Ω is called almost topology and each member of Ω is an open of (E,Ω).
A set A ∈ P(E) is closed when its complement relative to E is an open of (E,Ω).

Its motivation comes from the definition of Tarski consequence operator.
Tarski introduced his definition of consequence to explicit the most important notions that any

logical consequence must share.

Definition: A consequence operator on E is a function − : P(E) → P(E) such that, for every
A,B ⊆ E:

(i) A ⊆ A;
(ii) A ⊆ B ⇒ A ⊆ B;
(iii) A ⊆ A.

Of course, from (i) and (iii), the equality A = A holds, for every A ⊆ E.

Definition: A consequence operator − : P(E) → P(E) is finitary when, for every A ⊆ E:

A = ∪{Af : Af is a finite subset of A}.
Definition: A Tarski’ space (Tarski’s deductive system or Closure space) is a pair (E,− ) such

that E is a non-empty set and − is a consequence operator on E.

The the concepts of Tarski’ space and almost topology are inter-definable.
We present an algebraic structure relative to Tarski’s spaces.

Definition: A TK-algebra is a sextuple A = (A, 0, 1,∨,∼, •) such that (A, 0, 1,∨,∼) is a Boolean
algebra and • is a new operator, called operator of Tarski, such that:

(i) a ∨ •a = •a;
∗e-mail: hercules.feitosa@unesp.br
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(ii) •a ∨ •(a ∨ b) = •(a ∨ b);
(iii) •(•a) = •a.

From the TK-algebras it was introduced the Logic TK, that has as model exactly the closed sets
in any Tarski’s space.

The propositional logic TK is constructed over the propositional language L = {¬,∨,→,, p1,
p2, p3, ...} with the following axioms and rules:

(CPC) ϕ, if ϕ is a tautology

(TK1) ϕ → ϕ

(TK2) ϕ → ϕ

(MP)
ϕ → ψ,ϕ

ψ

(RM)
⊢ ϕ → ψ

⊢ ϕ → ψ .

The TK-algebras are algebraic models for the logic TK.

In this paper we have proposed to investigate operators over an almost topology (E,Ω) and its
relation with usual modal operators, in the tradition of Kripke.
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MULTIREGRESSION DYNAMIC MODELS IN
GROUP ANALYSIS

LILIA CAROLINA CARNEIRO DA COSTA ∗

Abstract

Connectivity studies of the brain are usually based on functional Magnetic Resonance Imaging
(fMRI) experiments involving many subjects. These studies need to take into account not only the
interaction between areas of a single brain but also the differences amongst those subjects. This
work uses the group-structure (GS) approach applied to Multiregression Dynamic Model (MDM), as
defined in Costa et al. (2019), to study the information flow of the brain.

The GS approach consists of grouping subjects according to the similarities in their graph struc-
tures. For this, firstly the process of learning network is done twice: a) for each subject individually
and b) for each pairwise of subjects under the constraints of both individuals have the same graphical
structure but the connectivity strength may be different. To search over networks we have used an
efficient search-and-score method called as MDM-IP algorithm (Costa et al., 2015) which is based on
the gobnilp system (Cussens, 2011; Bartlett and Cussens, 2013) and the scores were defined as the
joint log predictive likelihood (LPL) calculated as

LPLi(m) =
n

r=1

T

t=1

log ptr(yit(r)|yt−1
i , Pai(r),m), (1)

where this conditional forecast distribution has the closed form of a studentÕs t-distribution (Costa
et al., 2015), m denotes the current choice of model that determines the relationship between the n re-
gions expressed graphically through the underlying graph, the column vector Y′

it = (Yit(1), . . . , Yit(n))
denotes the data from n regions at time t for subject i and their observed values designated respec-
tively by y′

it = (yit(1), . . . , yit(n)), the time series until time t for region r = 1, . . . , n is defined as
Yit(r)′ = (Yi1(r), . . . , Yit(r)) and Pai(r) is the parent set of Yit(r).

Secondly, a separation measure, d(i, j), is calculated as the difference between the individual
networks, Mi, and the pairwise group network, mG, for every pair of subjects i and j, i.e.

d(i, j) = LPLi(Mi) + LPLj(Mj)− LPLi(mG)− LPLj(mG),

where i ∈ {1, . . . , S−1}, j ∈ {2, . . . , S}, j > i. So here the individual networks, Mi, are estimated by
maximising the scores in equation (1) in the stage a whilst the pairwise group networks, mG, is then
estimated by maximising the sum of scores for only two subjects, i and j in the stage b of learning
network process cited above.

After that, subjects with similar networks are grouped using this separation measure and a cluster
analysis. Then a new graphical structure is estimated for each one of subgroups by maximising the
sum of scores for subjects belonging to the same subgroup. Finally, the connectivity strengths are
estimated per subgroup using the MDM.
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Here the GS approach is compared to other three group analysis approaches easily found in the
neuroimaging literature (e.g. Mechelli et al., 2002; Li et al., 2008; Ramsey et al., 2010; Gates and
Molenaar, 2012). The first approach is the virtual-typical-subject (VTS) which creates a Òtypical
subjectÓ calculating the average of observed variables for every node over subjects or concatenating
the datasets. In this way, the usual MDM can be used to estimate the network for this single
individual. A second method is the common-structure (CS) that estimates the same network structure
but allows the connectivity strength to differ between subjects. Then the group network structure is
found by maximising the sum of scores LPLi for all individuals and connectivity strength is estimated
as the average of the smoothed estimates of this parameter over subjects. In contrast, the third
method of group analysis, individual-structure (IS), usually learns individual networks independently,
using the individual scores as in equation 1, and then the group network structure consists of the edges
that exist in the individual network for most subjects. After that, the MDM is fitted for all subjects
considering this group structure and, as the CS approach, the average of the smoothed estimates over
all individuals defines connectivity strength. For more discussion of these methods see e.g. Costa et
al. (2019), Oates (2013), Gates and Molenaar (2012) and Kherif et al. (2004).

Firstly we compared the four group analysis approaches described above using synthetic data.
The aim was to assess the efficacy of methods when subjects are sampled from populations whose
individuals may exhibit different networks. We then simulated data from 3 different DAGs (DAG1,
DAG2 and DAG3), 10 subjects for each DAG, and considering 4 nodes and 197 time points. The
pairwise logBF separation for all pairs of subjects was evaluated as shown above and considering the
MDM-IPA. In order to assess the homogeneity of this group, we used the hierarchical cluster (Everitt
et al., 2011, Chapter 4) and the multidimensional scaling (MDS; Everitt et al., 2011, Section 2.3.3).
The hierarchical cluster results can be illustrated through a dendrogram and, to define subgroups, we
use the dynamic tree cut (hybrid algorithm; Langfelder et al., 2008). The hybrid algorithm correctly
identified the number of subgroups and most of the subjects were correctly grouped. The criteria
of logBF ≥ 2 showed strong evidence for the first model used in its calculation (West and Harrison,
1997). It should be remembered that in the calculation of d(i, j) in the first model, individual DAGs
were estimated independently. Therefore, because the average separation between subjects belonging
to the same group was around 1.8, this result indicates that these subjects are likely to share the
same network structure. In contrast, the average separation between groups was almost 30. This
provides strong evidence that people from different subgroups have different graphical structures.

After that we applied the GS approach into a real resting-state fMRI data with 3 levels: brain,
session and subject. The application consisted of a resting-state study in which participants were
instructed to rest with their eyes open while the word “Relax" was centrally projected in white,
against a black background (Shehzad et al., 2009; Ridgway et al., 2013). There are 25 right-handed
native English-speaking participants, being 11 males with mean age of 20.5 ± 8.4. Subjects had no
history of psychiatric or neurological illness, as confirmed by a psychiatric clinical assessment. They
were scanned 3 times, being session 2 was between 5 and 11 months after the first, and session 3
was less than 45 minutes after session 2. Data consist of 197 BOLD fMRI resting-state time-points,
sampled every 2 seconds, for 4 ROI’s: Posterior Cingulate - PC ; Anterior Frontal - AF; Left Lateral
Parietal - LP and Right Lateral Parietal - RP. According to Shehzad et al. (2009), “Mean time series
for each ROI were extracted from this standardized functional volume by averaging over all voxels
within the region. To ensure that each time series represented regionally specific neural activity, in
each analysis, the mean time series of each ROI was orthogonalized with respect to 9 nuisance signals
(global signal, white matter, cerebrospinal fluid, and 6 motion parameters)". These data are available
for download in http://www.nitrc.org/projects/nyu_trt

In this experiment, we are interested to study the information flow of the brain, and then we need
to estimate the map of brain connectivity. First, four different graphical structures were manually
chosen to representing the scientific beliefs about the brain connectivities (from RS-DAG1 to RS-
DAG4). RS-DAG1 understands that the Posterior Cingulate hub drives the other regions whilst
RS-DAG2 understands that the Posterior Cingulate hub is driven by the Anterior Frontal and the
Left and the Right Lateral Parietal. In RS-DAG3, the information flows forward while in RS-DAG4
the information flows backwards. Comparing these 4 DAGs, the graphical structure that maximises
the log predictive likelihood was selected for each dataset using the MDM. The RS-DAG4 was chosen
for most of the datasets (almost 55%), followed by RS-DAG1 for about 40%. Then a group analysis

27



was applied without giving preference to any specified model. Broadly speaking, the results of the
search process were consistent with scientific knowledge.

Graphical structures were estimated for the VTS, the CS and the IS approaches, considering the
75 datasets and the MDM. As expected, the result of the IS approach was RS-DAG4. This was
the graph chosen for most subjects. In contrast to the simulation study, VTS showed a plausible
result which was close to RS-DAG4. The CS approach also provided a consistent result with the first
learning network process, i.e. the information in these brain regions flows backwards. However, the
directionality of the connection between RP and PC regions was contrary to what was expected. We
noted that none of the methods identified two different graphical structures in this population.

For the sake of simplicity, we are assuming that all sessions share the same graphical structure and
then the GS approach was applied for 25 subjects, summing the scores over the sessions. The hybrid
algorithm suggested two subgroups (orange and blue). The scores of the subjects who belong to the
same subgroup were summed and then the MDM-IPA was applied to each subgroup independently.
We noted that the estimated graph of the GS-subgroup2 is similar to RS-DAG4 whilst the GS-
subgroup1 is similar to RS-DAG1. Therefore, in contrast to the other methods, the result of the GS
approach was consistent with the previous analysis that showed evidence of two different subgroup
networks. The logBF comparing heterogeneous with homogenous group was found to be around
118. This provided strong evidence for a model in which subjects were clustered into at least two
subgroups.
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Um método inexato de decomposição para minimizar a
soma de duas funções convexas

Majela Pentón Machado ∗

Abstract

Faremos uma breve introdução ao problema geral de minimizar uma função no Rn. Discutiremos
condições necessárias e suficientes de otimalidade e o famoso método do gradiente. Além disso,
apressentamos o problema de minimizar a soma de duas funções convexas (não necessariamente
diferenciáveis) e uma versão inexata do método de gradiente proximal para resolver este problema.
Analisamos as propriedades de convergência deste método, assim como algumas aplicações.
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Non-equilibrium Fluctuations for exclusion with a slow
bond

Mariana Tavares de Aguiar ∗

Abstract

We consider the symmetric simple exclusion process one-dimensional with a slow bond. The rates
of jump are one for all bonds, except at the particular bond {0, 1}, where the rate of exchange is given
by α/n, with α ∈ (0,+∞). In this talk, let us discuss the features of the proof of Non-Equilibrium
Fluctuations.
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Admirável Mundo Novo da Estatística

Ricardo Rocha ∗

Abstract

A Inteligência Artificial (IA) tem recebido muita atenção dos pesquisadores e da média devido aos
resultados impressionantes que algumas técnicas tem alcançado na literatura recente. Muitos afirmam
que a IA seré a força motriz da economia mundial nas próximas décadas, revolucionando as mais
diversas éreas de atuação, tais como engenharia, medicina, segurança pública, entre outras. Nessa
palestra, apresentaremos algumas dessas aplicações recentes e relevantes, bem como discutiremos suas
implicações na nossa sociedade e o papel do Estatístico em face desse admirável mundo novo.
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Reductions between
certain incidence problems

and the Continuum Hypothesis

Samuel G. da Silva ∗

Abstract

In this work, we consider two families of incidence problems, C1 and C2, which are related to real
numbers and countable subsets of the real line. In both cases, to solve the problem one has to give an
appropriate (but random1) response to a certain initial data; notice that such procedure could also
be interpreted as some one-round game between two players, were the first player gives the initial
data and the second player wins if he gives a response which solves the problem. Problems of C1

are as follows: given a real number x, pick randomly a countably infinite set of reals A hoping that
x ∈ A, whereas problems in C2 are as follows: given a countably infinite set of reals A, pick randomly
a real number x hoping that x /∈ A. One could arguably defend that, at least intuitively, problems of
C2 are easier to solve than problems of C1. Our main results are the following:

1. After some suitable formalization, we prove (within ZFC) that, on one hand, problems of C2

are, indeed, at least as easy to solve as problems of C1.

2. On the other hand, the statement “Problems of C1 have the exact same complexity of problems
of C2” is shown to be an equivalent of the Continuum Hypothesis (CH).

The suitable formalization for the notion of comparison of complexities between problems will
be given by reductions: for instance, problems in C2 will be shown to be simpler (or not more
complicated) than the ones in C1 because we give a ZFC proof that the (act of) solving a problem
in C2 may be reduced to solving a (corresponding) problem in C1. Those reductions will be given in
terms of morphisms between objects of the category PV, which is a subcategory of the dual of the
simplest case of the Dialectica Categories introduced by Valeria de Paiva ([4,5]); such morphisms are
also known as Galois-Tukey connections, which is a terminology due to Peter Vojtáš ([9]). Several
connections between this category and Set Theory have been extensively studied by Andreas Blass
in the 90’s (see e.g. [1,2]), and, more recently, have also been investigated by the author ([7,8]). A
full description of how the morphisms of PV correspond to reductions between certain problems may
be found at the pages 62 and 63 of [1].

And, as randomly taken countable sets of real numbers may be regarded (in a certain oriented
thought experiment) as the set of punctures of a countable set of darts thrown at the real line, the
proof of our announced equivalence for the Continuum Hypothesis is, in fact, pretty similar to the

∗e-mail: samuel@ufba.br
1This paper deals with some problems which may be viewed as thought experiments. In order to state such thought

experiments, we have chosen to proceed with a certain ad hoc identification, mostly by stylistic reasons: we will identify
randomness with arbitrariness. In practice, such identification consists in the assumption that, when we declare that we
are picking arbitrary objects, then there is no pattern involved and all possible outcomes are unpredictable since they obey
an equal probability distribution.

33



one presented by Freiling in [3] – whose mathematical content, however, is due to Sierpiński, in
his classical monograph on CH ([6]). However, in our context Freiling’s controversial assumption
of symmetry seems unnecessary, and our approach lead us, apparently, to an even more dramatic
discussion – if one considers the following question:

• Before being given a countable set A of reals and a real number x, both to be randomly taken,
should one say that it will be easier (or it will be more likely) that, eventually, this real number
x will miss the countable set A ? Or should one say that, under the very same conditions and
interpretations, it will hit it ?
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THE EMBEDDING PROBLEM FOR
HOMEOMORPHISMS VERSUS THE STABILITY

OF ROTATION SETS ON Td.

Wescley Bonomo (joint with Heides Lima and Paulo Varandas) ∗

Abstract

We describe topological obstructions (involving periodic points, topological entropy and rotation
sets) for a homeomorphism on a compact manifold to embed in a continuous flow.

We prove that homeomorphisms in a C0-open and dense set of homeomorphisms isotopic to the
identity in compact manifolds of dimension at least two are not the time-1 map of a continuous flow.
Such property is also true for volume preserving homeomorphisms in compact manifolds of dimension
at least five.

In the case of conservative homeomorphisms of the torus Td (d ≥ 2) isotopic to identity, we also
proved that there exists a C0-open and dense with a stable rotation set, for every d ≥ 3. In addition,
the rotation set of every such homeomorphism is a polyhedron with rational vertices and non-empty
interior. In this case, we describe necessary conditions for a homeomorphism to be flowable in terms
of the rotation sets.
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Vigas laminadas com retardo de tempo não-local

Carlos Alberto da Silva Nonato ∗

Abstract

Este trabalho trata de uma estrutura dada por duas vigas idênticas de Timoshenko presas por um
adesivo de pequena espessura que une as duas superfícies, produzindo assim um deslizamento interfa-
cial. Assumindo o controle através de um atraso de tempo não local, provamos o bom posicionamento
usando o teorema de Hille-Yosida e o decaimento exponencial da solução do sistema usando o teorema
de Hoang-Gearhart-Prüss.
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THE SLOW BOND RANDOM WALK AND THE
SNAPPING OUT BROWNIAN MOTION

Diogo Soares Dórea da Silva ∗

Abstract

We consider the continuous time symmetric random walk with a slow bond on Z, which rates are
equal to 1/2 for all bonds, except for the bond of vertices {−1, 0}, which associated rate is given by
αn−β/2, where α ≥ 0 and β ∈ [0,∞] are the parameters of the model. We prove here a functional
central limit theorem for the random walk with a slow bond: if β ∈ [0, 1), then it converges to the
usual Brownian motion. If β ∈ (1,∞], then it converges to the reflected Brownian motion. And at the
critical value β = 1, it converges to the snapping out Brownian motion (SNOB) of parameter κ = 2α,
which is a Brownian type-process recently constructed in [1]. We also provide Berry-Esseen estimates
in the dual bounded Lipschitz metric for the weak convergence of one-dimensional distributions, which
we believe to be sharp.
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On The Thermodynamical Formalism for Expanding
Lorenz Maps

Fabíola de Oliveira Pedreira ∗

Abstract

In this work, we study the behaviour of the singular values of expanding Lorenz maps of the
interval. Particularly, the singularities allow the existence of measures with positive entropy, rapid
recurrence to the singular region and infinite Lyapunov exponents. We show that generically, the
singular values of these maps do not belong to the statistical basin of attraction of its SRB measure.
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Generalização dos operadores multilineares múltiplo
somantes em espaços de Banach

Fabrício Antônio Oliveira dos Santos ∗

Abstract

A classe dos operadores múltiplo somantes tem sido explorado por diversos autores nos últimos
anos. Nestes trabalhos, tal classe tem sido abordada utilizando espaços de sequências já bem esta-
belecidos na literatura, como por exemplo ℓp(E), ℓwp (E) e ℓ〈E〉. Muitos dos resultados encontrados
para esta classe segue, em geral, roteiros semelhantes como por exemplo a caracterização por de-
sigualdades e que tal classe é um ideal de aplicações multilineares. Pensando nisso, nos propomos
a construir uma abordagem abstrata para tal classe de modo que os resultados já encontrados em
outros trabalhos se tornem casos particulares da nossa abordagem. Para isso foi necessário introduzir
o conceito de classes de n-sequências, que generaliza as classes de sequências introduzidas por G.
Botelho e J. Campos em [1]. Vale ressaltar que uma construção semelhante já foi tentada para o caso
dos operadores multilineares absolutamente somantes em [4] e para o caso dos polinômios homogêneos
absolutamente somantes em [3]. Nesta apresentação, exporemos diversas propriedades que obtivemos
com essa nova abordagem, culminando na Coerência e Compatibilidade, conceito introduzido por D.
Pelegrino e J. Ribeiro em [2].
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KdV: Uma Equação Dispersiva
Joedson de Jesus Santana
Vanessa Barros de Oliveira ∗

Abstract

Os fenômenos de ondas tem desempenhado um papel de grande importância nos estudos de física e
matemática devido às suas diversas aplicações. Uma importante equação de onda é a equação de KdV
(Korteweg-de Vries) que é de interesse matemático, importância prática e está diretamente ligada às
ondas conhecidas atualmente como sólitons, cujo comportamento foi analisado pela primeira vez por
John Scott Russell em 1834 quando observou que uma onda gerada pelo movimento de um barco se
propagou aparentemente sem mudança de forma nem alteração da velocidade. Russel e vários outros
matemáticos da época tentaram deduzir uma equação que descrevesse o comportamento daquela
onda, mas apenas em 1985 os holandeses Diederik Korteweg e Gustav de Vries obtiveram a equação
que descrevia ondas que se propagavam inalteradas e com velocidade constante, como a observada
por Russel. A equação, que carrega os nomes de seus descobridores (KdV) é dada por

∂tu+ ∂3
xu+ 6u∂xu = 0 (x, t) ∈ R× R. (1)

Após encontrar a equação desejada, veio a descoberta de que as ondas com o comportamento ob-
servado podiam interagir fortemente com outras ondas e continuar depois disso quase como se não
houvesse interação alguma. Devido a essa persistência, receberam o nome de sólitons. A equação de
KdV é a mais simples que admite sólitons como solução e incorpora não linearidade e dispersão, onde
este último termo se refere ao fato de que frequências diferentes na equação tenderão a se propagar
em velocidades diferentes, dispersando a solução ao longo do tempo. Uma definição mais formal e
precisa para dispersão pode ser obtida relacionando as velocidades de fase e de grupo da equação.
Outro conceito que geralmente aparece é o de dissipação ou perda de energia, um comportamento
que é geralmente comparado com a dispersão visto que uma equação não pode ser ao mesmo tempo
dispersiva e dissipativa. No entanto, pode ocorrer também de uma equação não apresentar nenhum
dos dois comportamentos, fato este que pode ser exemplificado com as equações do calor, da onda e
do transporte.
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O quociente de Coxeter no grupo de tranças de Artin

Paulo Cesar Cerqueira dos Santos Júnior ∗

Abstract

Neste trabalho definimos o grupo de tranças de Artin Bn com n cordas e exibimos uma apre-
sentação para esse grupo. Apresentamos alguns quocientes do grupo de tranças Bn(k) = Bn/〈σk

1 〉,
os quais, segundo Coxeter (1957), são finitos se, e somente se, (n, k) corresponde ao tipo de um dos
cincos sólidos de Platão. Denotamos por [Pn, Pn] o subgrupo comutador do grupo de tranças puras
de Artin Pn. Motivados pelo resultado de Coxeter estudamos o grupo Bn/[Pn, Pn] com a relação
adicional σp

1 = 1, para p ∈ Z, e obtemos o seguinte resultado. Sejam n ≥ 3 e k ∈ N: (i) Se p = 2k+1,
então o grupo Bn/[Pn, Pn] com a relação adicional σp

1 = 1 é isomorfo a Zp; (ii) Se p = 2k, então
o grupo Bn/[Pn, Pn] com a relação adicional σp

1 = 1 tem ordem n!(n−1)nk
2

. A motivação de estudar
o quociente Bn/[Pn, Pn] vem do fato que, para n ≥ 3, o grupo quociente Bn/[Pn, Pn] é um grupo
cristalográfico.
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Identidades Polinomiais para a Álgebra de Jordan
UJ2(K) quando char(K) = 2

Pedro Henrique Martins de Morais ∗

Abstract

O estudo de Álgebras de matrizes é um tópico central para a PI-teoria. Em especial, a Álgebra de
jordan das matrizes triangulares superiores de ordem dois, sobre um corpo K, denotada por UJ2(K),
tem chamado a atenção pelo comportamento extremo no que diz respeito ao seu crescimento de
codimensões. Neste trabalho apresentaremos resultados parciais de um estudo que visa completar a
descrição dada em [1] e [2] das graduações e identidades polinomiais graduadas de UJ2(K) quando K
é um corpo infinito com char(K) ∕= 2. Neste sentido, apresentaremos novas graduações para UJ2(K),
quando char(K) = 2, bem como bases de identidades para estas graduações.
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Um quociente dos grupos de tranças do toro
finitamente perfurado relacionado aos grupos

cristalográficos

Renato dos Santos Diniz ∗

Abstract

Os resultados apresentados nesta comunicação oral estão diretamente ligados aos estudos desen-
volvidos em meu doutorado, supervisionado por D. Vendrúsculo (UFSCar) e O. Ocampo (UFBA).
A relação entre grupos de tranças e grupos cristalográficos é nova na literatura matemática, de
acordo com Gonçalves, Guaschi e Ocampo em [2]. Seja p ≥ 1, n ≥ 2 e T2 \ {x1, x2, · · · , xp} o toro
finitamente perfurado. O objetivo principal deste trabalho é relacionar grupos de tranças do toro
finitamente perfurado Bn(T2 \ {x1, x2, · · · , xp}) e grupos cristalográficos, mostrando que o grupo
quociente Bn(T2 \ {x1, x2, · · · , xp})/P ′

n(T2 \ {x1, x2, · · · , xp}) é um grupo cristalográfico e admite a
decomposição no produto semi-direto Z(p+1)n ⋊Sn. Caracterizaremos os elementos de ordem finita e
determinaremos as classes de conjugação em Bn(T2 \ {x1, x2, · · · , xp})/P ′

n(T2 \ {x1, x2, · · · , xp}).
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A Cohomologia de De Rham e sua invariância por
homotopia

André Dantas Tanure ∗

Abstract

As formas diferenciais e os grupos de cohomologia são construções que nos permitem obter in-
formações interessantes sobre a topologia de uma variedade. Neste trabalho, definiremos os grupos
de Cohomologia de De Rham de uma variedade diferenciável e provaremos a sua invariância por
homotopia. Também obteremos o lema de Poincaré como consequência.
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O Princípio das Escolhas Dependentes e o Teorema da
União Enumerável de Finitos encarados como Axiomas

de Forcing

Diego Lima Bomfim∗

UFBA, Salvador, Brasil

Orientador: Samuel Gomes da Silva†
UFBA, Salvador, Brasil

Abstract

Este trabalho se insere na investigação de propostas unificadoras recentes dentro da Teoria dos
Conjuntos através de uma abordagem simultânea a dois contextos. No contexto de axiomas de
forcing definimos pré-ordens, filtros e densos (o que possibilitou discutir qualitativamente a existência
de filtros genéricos para certas famílias de densos). No contexto do Axioma da Escolha definimos
o que são Princípios Fracos de Escolha. Neste pôster, como apresentado na minha monografia de
graduação, exploramos como vários resultados não construtivos em Matemática podem ter as suas
analogias entre si tornadas muito mais evidentes se todos estes forem reformulados na forma de
axiomas de forcing. Especialmente, estudamos como determinados princípios fracos de escolha (com
destaque para o Princípio das Escolhas Dependentes e o Teorema da União Enumerável de Finitos)
podem ser apresentados na forma de tais axiomas.
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Identidades Polinomiais Para a Álgebra de Jordan de
Matrizes Triangulares Superiores de Ordem 2

Enio Carlos da Silva Leite ∗

Abstract

Dentro da Teoria dos Anéis as Álgebras sáo objetos de grande importância, em particular, as
Álgebras com identidades polinomiais. Uma questão central para o estudo das identidades polinomiais
é a descrição de um conjunto gerador para o conjunto das identidades polinomiais de uma PI-Álgebra,
chamado T-ideal da Álgebra. Temos também que graduações em Álgebras e as correspondentes
identidades graduadas tornaram-se uma área de extenso estudo. Em contraste com o caso associativo,
as identidades graduadas para álgebras de Jordan raramente foram estudadas. Neste sentido, sendo
K um corpo infinito e de característica diferente de 2 e UJ2(K) a Álgebra de Jordan das matrizes
triangulares superiores de ordem 2, em nosso trabalho, descrevemos, como feito em [1] e [3], a menos
de isomorfismo graduado, as G-gradua cões para a Ágebra UJ2(K) com suas respectivas bases de
identidades graduadas.

References
[1] CENTRONE, L., MARTINO, F. A note on cocharacter sequence of Jordan upper triangular

matrix algebra. Communication in Algebra, 45:4, 1687-1695, (2017).

[2] DRENSKY, V. Free Algebras and PI-Algebras. Singapore: Springer-Verlag, 2000. 271p.

[3] P. KOSHLUKOV, F. MARTINO. Polynomial identities for the Jordan algebra of upper trian-
gular matrices of order 2, J. Pure Appl. Algebra 216 (11) (2012) 2524â2532.
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Redes Neurais Convolucionais, Variantes e suas
Aplicações

Fernando Humberto de Almeida Moraes Neto ∗

Abstract

As Redes Neurais Convolucionais são técnicas utilizadas na análise de imagem, que tem o objetivo
de identificar lugares, pessoas, objetos e qualquer outro tipo de informação contida em uma imagem.
Essas redes são um tipo de arquitetura que possui a operação de convolução em pelo menos uma
camada, tem a capacidade de extrair características relevantes através de filtros e depende de um
menor número de parâmetros de ajustes do que as Redes Neurais Artificiais. Com o objetivo de
exemplificar esse método utilizamos a base de dados MNIST. Esta é composta de imagens de dígitos
manuscritos, que foram preenchidos por alunos do ensino médio e funcionários do Censo dos Estados
Unidos, contendo 70.000 observações. Todas as análises foram feitas em Python na plataforma Google
Colab. Foram construídas 13 Redes Neurais Convolucionais com diferentes arquiteturas e utilizado
um ensemble dessas redes obtendo uma acurácia final de 99, 19%.

References
[1] LECUN, Y. et al. Gradient-based learning applied to document recognition. Proceedings of
the IEEE, Taipei, Taiwan, v. 86, n. 11, p. 2278â2324, 1998.
[2] HAYKIN, S.Redes neurais: princípios e prática. [S.l.]: Bookman Editora, 1999.
[3] GOODFELLOW, I.; BENGIO, Y.; COURVILLE, A. Deep Learning. [S.l.]: MIT Press,
2016.<http://www.deeplearningbook.org>.

Tipo de Apresentação: Pôster

∗e-mail: fernandohumberto2009@hotmail.com

50



VII Encontro da Pós-Graduação em Matemática da
UFBA

4 a 8 de novembro de 2019

BIFURCAÇÕES DA FAMÍLIA QUADRÁTICA

Gabriel Andrés Borges Morales∗†

Abstract

Neste trabalho procura-se discutir o comportamento da família quadrática Fc : R → R dada por

Fc(x) = x2 + c

e das
’orbitas sobre Fc para diferentes valores do parâmetro c.

O estudo das bifurcações mediante análise gráfica das funções e do diagrama de fase da família,
que contribuem para o entendimento do tema. Buscamos observar como Fc passa por uma bifurcação
tangente em c = 1/4, originando dois pontos fixos, um repulsor e um atrator, em que o último origina
um ciclo atrator de período 2 numa bifurcação duplicadora de período em c = −3/4. Posteriormente,
observaremos a transição para o caos em valores de c < −5/4, em que as janelas de órbitas indicam
o caráter caótico do sistema, para finalmente chegarmos a conclusão de que existem 2n pontos n-
periódicos para c = −2 no intervalo −2 ≤ x ≤ 2, e que, para c < −2, o conjunto de pontos cuja
órbita não tende a infinito é um conjunto de Cantor [1].

References
[1] DEVANEY, Robert L. - A first course in caothic dynamical systems: theory and experiment.

Perseus Books 1992

[2] CARLESON, Lennart; GAMELIN, Theodore - Complex Dynamics. Springer-Verlag, New York
1993.
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Automorfismos Externos de Grupos Parcialmente
Comutativos

Iago Alves Almeida∗

Abstract

Seja Γ um grafo simples finito, com conjunto de vértices V . Considere o grupo AΓ = 〈V |R〉,
onde R é formado pelos elementos aba−1b−1 para cada par de vértices a e b adjacentes em Γ. Então
AΓ é dito grupo parcialmente comutativo, ou “Right-angled Artin Group”. Os grupos parcialmente
comutativos abrangem uma grande variedade de grupos, que variam desde grupos livres Fn até
grupos abelianos livres Zn. O trabalho que apresentaremos é baseado em dois artigos de Charney
e Vogtmann ([1], [2]) que realizam o estudo de propriedades já conhecidas e compartilhadas entre
Out(Fn) e Out(Zn) ≃ GL(n,Z) que, devido aos resultados dos artigos mencionados, também são
satisfeitas pelos grupos intermediarios Out(AΓ). Esse trabalho ainda está em desenvolvimento e é
parte da minha pesquisa de mestrado na UFBA, sob orienta c¸ao do Prof. Kisnney Almeida (UEFS)
e financiada por bolsa da CAPES.

References
[1] CHARNEY, Ruth; VOGTMANN, Karen. Finiteness properties of automorphism groups of

rightâangled Artin groups. Bulletin of the London Mathematical Society, v. 41, n. 1, p. 94-102,
2009.

[2] CHARNEY, Ruth; VOGTMANN, Karen. Subgroups and quotients of automorphism groups of
RAAGs. Low-dimensional and symplectic topology, v. 82, p. 9-27, 2011.
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Por que RP2 não mergulha em R3?

Janaina de Santana Santos ∗

Abstract

Neste trabalho, vamos demonstrar o resultado que garante a não existência de um mergulho
topológico do plano projetivo real RP2 no espaço euclideano tridimensional R3. Para tal, vamos
enunciar alguns resultados da Teoria de Nós e vamos utilizar um resultado de Teoria de Grafos
conhecido como Teorema do Enlaçamento de K6 (Link Appearing Theorem), o qual demonstraremos.

O pôster é parte final do projeto de Iniciação Científica, o qual foi supervisionado pelo Prof.
Vinicius Casteluber Laass.

References
[1] J. H. Conway and C. McA. Gordon, Knots and Links in Spatial Graphs, Journal of Graph Theory,

Vol. 7 (1983) 445-453.

[2] H. Maehara, Why is P 2 Not Embeddable in R3, The American Mathematical Monthly, Vol. 100
(1993) 862-864.

[3] K. Murasugi, Knot Theory and Its Applications, BirkhÃuser (1996).
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MODELO DE REGRESSÃO USANDO A
DISTRIBUIÇÃO WEIBULL DISCRETA EM

ANÁLISE DE SOBREVIVÊNCIA

KÉZIA ALVES MUSTAFA ∗

Abstract

Análise de sobrevivência tem como principal objetivo estudar o tempo desde um instante inicial
até a ocorrência de um evento de interesse. Nesse estudo, deseja se estudar o tempo em que um
estudante de graduaÃ§Ã£o em Estatística da Universidade Federal da Bahia leva para se formar sendo
a censura o fato do aluno ter evadido do curso, mudado de curso, ou até mesmo não ter concluído
antes do fim do presente estudo. Apenas os alunos que ingressaram no período de 2004 a 2013 foram
considerados, totalizando 173 observações. Além da variável resposta, o tempo de permanência (em
semestres), tem-se as seguintes variáveis explicativas: idade (anos), género, número de reprovações nas
disciplinas cálculo I, Geometria Analítica e Probabilidade I, cotas (1- estudante é cotista, 2-estudante
é não cotista), grau de escolaridade da mãe do estudante, renda familiar, tipo de instituição de
ensino que o estudante cursou o ensino médio (1-ensino público, 2-ensino particular), coeficiente de
rendimento e a situação do estudante (1-estudante formou, 0-estudante evadiu/mudou de curso /ainda
não concluiu). O modelo que melhor se ajustou aos dados foi o modelo de regressão log-logística. As
variáveis explicativas que apresentaram significância para este modelo foram o número de reprovações
dos estudantes na disciplina probabilidade I, a variável dicotômica cotas e grau de escolaridade das
mães dos estudantes. Como o tempo de formatura dos estudantes do curso de estatística da UFBA
foi mensurado de forma discreta, posteriormente tentou se utilizar a distribuição de probabilidade de
Weibull discreta na análise dos dados.

References
[1] COLOSIMO, E.A; GIOLO, S.R. Análise de sobrevivência aplicada. São Paulo: Edgard Blucher,

2006.

[2] SANT’ANNA, L. M. V. Estudo do Resíduo de Cox-Snell para Dados Censurados. Monografia
(Monografia em estatística) UnB. Brasília, p. 77. 2017.

[3] NOBRE, L. P. Modelo de Regressão Weibull para Dados Discretos em Análise de Sobrevivência.
Monografia (Monografia em estatística) UnB. Brasília, p. 47. 2016.
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Dinâmica das Transformações de Intercâmbio de
Intervalos

Leydiane Ribeiro Campos ∗

Abstract

O objetivo deste trabalho é estudar conjugação por homeomorfismo entre transformações de in-
tercâmbio de intervalos afins e standard. Provamos resultados no caso standard e alguns comentários
sobre homeomorfismos do círculo e número de rotação. Adicionalmente, provamos que C2-conjugação
entre intercâmbio de intervalos afins (sem órbita periódica) e standard equivale a Cω-conjugação,
através de homeomorfismos da família hk. No caso d = 3, mostramos que intercâmbio de interva-
los afins (sem órbita periódica) é C0-conjugada a uma transformação de intercâmbio de intervalos
standard minimal e unicamente ergódica. Além disso, indicamos exemplos onde a conjugação é
Cω por pedaços mas não é C1. Por fim, temos um critério sobre a existência de conjugação entre
transformações de intercâmbio de intervalos afins e standard.

References
[1] Abdenur, F.; França, L. F. N. Hiperbolicidade, Estabilidade e Caos em Dimensão Um. 26Âo

Colóquio Brasileiro de Matemática. Rio de Janeiro: IMPA, 2007.

[2] Arnoux, P. Echanges d’intervalles et flots sur les surfaces. Monographie de I’enseignement Math-
ématique 29, 5-28, 1991.

[3] Bartle, R.G. The Elements of Integration. Library of Congress Catalog Card Number:66-
21048,1966.

[4] Brin, M.; Stuck, G. Introduction to Dynamical Systems. New York: Cambridge University Press,
2003.

[5] Katok, A.; Hasselblatt, B. Introduction to the Modern Theory of Dynamical System. New York:
Cambridge University Press, 1995.

[6] Liousse, I.;Marzougui, H. échanges d’intervalles affines conjugués Ã des linéaires. Ergodic The-
ory and Dynamical Systems, 22(2), 535-554, 2002.

[7] Viana M., Dynamics of Interval Exchange Transformations and Teichmuller Flows. Notas de
aula, IMPA, 2008.

[8] Oliveira K.; Viana M. Fundamentos de Teoria Ergódica, Notas de aula, IMPA.

[9] Shub, M. Global stability of dynamical systems. Springer-Verlag New York, 1987.
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ESTIMAÇÃO NOS MODELOS DE EQUAÇÕES
ESTRUTURAIS: UM ESTUDO COMPARATIVO

LEILA DENISE ALVES FERREIRA AMORIM

MARCOS AURÉLIO EUSTORGIO FILHO ∗

Abstract

A modelagem com variáveis latentes tem se mostrado uma importante técnica na análise de
fenômenos considerados complexos e que não podem ser quantificados diretamente, mas que são
de grande interesse para a sociedade, incluindo, como exemplos, estudos sobre fatores políticos e
democráticos de países em desenvolvimento, estudos sobre desenvolvimento infantil e análise sobre
padrões de tabagismo em jovens. Dentre os casos particulares de modelagem com variáveis latentes
incluem-se os modelos de equa cões estruturais (SEM, em inglês), a análise de classes latentes, e a
análise de perfis latentes. Essas metodologias caracterizam-se por permitirem múltiplas relações entre
as variáveis que compõem o modelo, além da incorporação de variáveis latentes (não observadas). A
natureza das variáveis observadas e latentes define qual a modelagem mais apropriada aos dados,
pois os modelos abordados necessitam que certos pressupostos sejam atendidos para que se justifique
as suas aplicações. Neste trabalho, os objetivos incluem entender quais métodos de estimação em
modelagem com equações estruturais são mais adequadas a cada tipo de problema realizando um
comparativo entre as mesmos e analisar a importância da verificação dos pressupostos dos métodos
nas conclusões obtidas a partir dos modelos.

References
[1] BOLLEN, Kenneth A. Structural Equations with Latent Variables John Wiley New York. 1989.

[2] HAIR, J. F. et al. Multivariate Data Analysis, 928 pp. 2005.

[3] Kaplan, D. (2000). Structural Equation Modeling: Foundations and Extensions. SAGE Publi-
cations.
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How AdaBoosting Works? An interactive application
in Shiny of Adaptative Boosting

Mateus Maia Marques e Anderson Ara ∗

Abstract

Boosting methods are becoming more and more popular due their outstanding performance when
compared with some others statistical learning techniques. The Adaptive Boosting, or simply Ad-
aBoost, was one of the first boosting techinques developed, and consists, generally, in a linear com-
bination of weak models (models that peform slightly better than a random guess) to built a strong
classifier. The main purpose of this article was to built an interactive application, using the Shiny
R package, that possibilites the user to apply the AdaBoost model to some datasets and observe
the behaviour of the model performance concerning parameteras varation, base learners, presence of
noise and others aspects as evaluating aspects as overfitting, accuracy and computational time.
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O Centro dos Grupos de Tranças de Artin

MIRELE PEREIRA DA SILVA ∗

Abstract

Este pôster tem como objetivo apresentar meus estudos sobre os Grupos de Tranças de Artin e
o centro desses grupos. Falaremos sobre as interpretações geométricas e algébricas desses grupos.
Também justificaremos sua apresentação finita usual e descreveremos seu centro. Este trabalho Ã c©
produto de minha pesquisa de iniciação cientÃfica na UEFS, sob orientação de Kisnney Almeida,
com suporte financeiro PROBIC-UEFS.
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Impacto da Política do Sistema de Cotas no Ingresso
aos Cursos Bacharelados Interdisciplinares da

Universidade Federal da Bahia

NATÁLIA SOUZA SANTOS ∗

Abstract

Os bacharelados interdisciplinares (BIs) surgiram na Universidade Federal da Bahia (UFBA) em
2009, funcionando como cursos de graduação. Esses cursos permitem que os estudantes ingressem
na área de conhecimento a qual tem mais afinidade, de modo que consigam adquirir maturidade
acerca de qual profissão almejam exercer. Ainda, visam fornecer aos estudantes, como uma fulga do
enquadramento conceitual, uma formação interdisciplinar em uma área do saber. Apesar de existirem
discussões sobre essa abordagem, há pouca literatura que avalia, as chances de ingresso nos cursos de
BIs de acordo com as características dos candidatos. Para estudar o perfil dos estudantes aprovados
em uma universidade federal é necessário levar em consideração o sistema de reservas de vagas. Esse
sistema é uma forma de ação afirmativa (AA) que tem como finalidade assegurar um percentual de
vagas em cursos superiores às pessoas que se enquadram como participantes de grupos minoritários.
Apesar de ser atualmente regulamentado pela lei n◦ 12.711 sancionada em 2012, a AA é existente
na UFBA desde 2005. Com isso, o objetivo central deste trabalho é avaliar o impacto do sistema de
cotas nos cursos de bacharelados interdisciplinares, entre os anos de 2009 a 2013, para tanto utilizando
métodos de escore de propensão. Em uma análise comparativa dos perfis dos inscritos, dos aprovados
e dos que seriam aprovados se não houvesse o sistema de cotas nos vestibulares da UFBA para os
cursos de BIs, no período de 2009 a 2013, foi possível observar que a proporção de estudantes que o
pai e/ou a mãe (ou responsável) tenham ensino superior completo é sempre maior entre os estudantes
que seriam aprovados se não houvesse o sistema de cotas. Também, que a proporção de estudantes
que são responsáveis pelo próprio sustento ou pelo sustento da família entre os de fato aprovados,
com exce cão de 2010, é maior com relação aos que seriam aprovados sem a existência da AA e
aproximadamente a mesma que a do total de inscritos.
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Ideais de Anéis de Grupos

Rafael do Sacramento Lopes ∗

Abstract

Seja G um grupo finito e K um corpo. Denotaremos por KG o conjunto de todas as combinações
lineares da forma


g∈G agg onde ag ∈ K e g ∈ G, a esse conjunto chamamos de anel de grupo

de G sobre K. Ao longo deste trabalho, estudaremos propriedades e exemplos sobre essa estrutura.
Mostraremos alguns homomorfismos de anéis de grupo que são essenciais para o estudo da construção
dos ideais dos anéis de grupo. Veremos que os ideais de KG estão relacionados aos subgrupos de
G. Apresentaremos os resultados sobre esta teoria e descreveremos os ideais dos anéis de grupo, dos
grupos não comutativos S3, Q8 e D4 sobre C.

References
[1] CAYLEY, A. On the Teory of groups as depending on the symbolic equation θn = 1. Philos.

Mag; 7 (1854), 40-47.

[2] GONÇALVES, A. Introdução à Álgebra. 5 ed., Rio de Janeiro: IMPA, 2012.

[3] GRILLET, P. A. Abstract Algebra. 2 ed., New Orleans: Springer, 2007.

[4] JESUS, V. L. Anéis de Grupo. Trabalho de Conclusão de Curso - Universidade Estadual de Feira
de Santana, Feira de Santana, 2014.

[5] MILIES, C. P.; SEHGAL, S. K. An Introducion to Group Rings. Kluwer, Dordrech, 2002.
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Descobrindo códigos secretos: Criptografia RSA

Rosiele Trindade Barbosa ∗

Abstract

A criptografia estuda os meios para codificar uma mensagem de tal forma que apenas o receptor
permitido consiga interpretá-la. Um dos metódos de criptografia de chave ública é o RSA. Foi
inventado em 1978 por R.L Rivest, A. Shamir e L. Adleman. Na atualidade, é o mais utilizado em
aplicações comerciais. A criptografia RSA consiste em um sistema de chaves: a chave de codificação,
que é pública e a chave de descodificação, que é a privada. O metodo se baseia na escolha de dois
primos grandes, que são mantidos em sigilo e assim garantimos a segurança do mesmo. Para sua
aplicação, discutiremos alguns resultados presentes em Teoria dos Números.

References
[1] Severino Coutinho. Números Inteiros e Criptografia RSA. IMPA, Coleção Matemática e Apli-

cações, 2014.
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Estabilidade Estrutural para difeormorfismos de Classe
C2

Savio Silva Santana ∗

Abstract

Introduzido por Andronov e Pontryagin, o conceito de estabilidade estrutural ficou amplamente
conhecido na escola brasileira devido aos trabalhos de Mauricio Peixoto. Um difeomorfismo de classe
C2 numa variedade compacta é dita C1 estruturalmente estável se ’e topologicamente conjugado a
todos os difeomorfismos C1 próximos. Neste trabalho apresentamos uma prova, devida a Joel Robbin,
de que um difeomorfismo axioma A de classe C2 que satisfaça a condição de transversalidade forte é
estruturalmente estável. A importância do estudo de estabilidade estrutural atualmente é devida ao
fato de ainda existir problemas em aberto na teoria de sistemas dinâmicos que envolvem tal conceito.

References
[1] ROBBIN, J. W. A structural stability theorem. Annals of Mathematics, John Hopkins University

Press, v. 94, p. 447–493, 11 1971.

[2] ANDRONOV, A.; PONTRYAGIN, L. SistÃ¨mes grossier. Dokady Akademi Nauk, p. 247–250,
1937.

[3] ROBINSON, C. Structural stability of C1 diffeomorphisms. Journal of Differential Equations,
Elsevier Science, v. 22, p. 28–73, 1976.

[4] LEE, J. M. Introduction to Smooth Manifolds. 2. ed. New York: Springer-Verlag, 2012. (Graduate
Texts in Mathematics 218).

[5] SMALE, S.; PALIS, J. Structural stability theorems. In: Proc. of Symposia in Pure Mathematics
(Global Analysis) XIV. [S.l.]: AMS, 1970.
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Graduaçẽs Elementares e Tipo Espelho na álgebra de
Jordan das Matrizes Triangulares Superiores

Tamires Silva dos Santos ∗

Abstract

Dentro da Teoria dos AnÃ c©is as PI-álgebras são objetos de grande importância. Na classe
das álgebras associativas com unidade, as álgebras comutativas e todas as álgebras de dimensão
finita são bons exemplos de PI-álgebras. O bom comportamento dessas álgebras em particular,
são uma das motivações do estudo das PI-álgebras. Graduações em álgebras e as correspondentes
identidades graduadas tornaram-se uma área de extenso estudo e em contraste com o caso associativo,
as identidades graduadas para álgebras de Lie e Jordan raramente foram estudadas.

Nesse sentido, nos atemos neste trabalho a estudar as graduações na álgebra de Jordan UJn das
matrizes triangulares superiores de ordem n sobre um corpo infinito de característica diferente de 2.
Neste trabalho descrevemos, como feito em [3], o comportamento de duas famílias de graduações:
Elementares e Tipo Espelho. Obtemos também algumas identidades satisfeitas por elas. O principal
resultado de [3] afirmam que toda G-graduação de UJn é elementar ou é do tipo espelho, e que além
disso, as G-graduações de UJn são unicamente determinadas, a menos de isomorfismo graduado,
pelas identidades que satisfazem.

References
[1] DRENSKY, V. Free Algebras and PI-Algebras. Singapore: Springer-Verlag, 2000. 271p.

[2] P. KOSHLUKOV, F. MARTINO. Polynomial identities for the Jordan algebra of upper trian-
gular matrices of order 2, J. Pure Appl. Algebra 216 (11) (2012) 2524â2532.

[3] P. KOSHLUKOV, F. Y. YASUMURA. Group gradings on the Jordan algebra of upper triangular
matrices. Linear Algebra and its Aplications 534 (2017) 1-12.
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Expectativa x realidade: Previsão Esportiva Copa
América 2019

Luciano Santana, Yago Martins, Ricardo Rocha ∗

Abstract

A previsão esportiva tem como objetivo a previsão probabilística dos resultados de esportes de
alto rendimento e que tenha grande interesse para o público. Neste trabalho vamos apresentar nossa
metodologia, resultados obtidos das previsões da Copa América 2019 e comparar com outros modelos e
com resultado real para testar a qualidade das previsões. Além de uma breve discussão da metodologia
e características especiais. Para prever os resultados dos jogos da Copa das Confederações 2019 foi
utilizado um banco de dados composto por todos os jogos oficiais (Campeonatos/Copa continentais,
eliminatórias da Copa do Mundo, Copa das Confederações e Copa do Mundo), além de amistosos
realizados nesse período entre março de 2019 e janeiro de 2010 e no decorrer da competição para cada
equipe.
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