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Professor: Severino Collier Coutinho
Objetivos: Introduzir várias noções básicas sobre computação algébrica através do estudo de alguns algoritmos relativos a polinômios em
uma e duas variáveis e suas aplicações. O curso tem um sabor altamente prático, com cada tópico da teoria sendo imediatamente aplicado em vários algoritmos, implementados como parte da avaliação do
curso. O fio condutor do curso serão as aplicações destes algoritmos
aos seguintes problemas:
• demonstração automática de identidades trigonométricas;
• cálculo da quantidade e posição dos pontos de interseção de
duas curvas algébricas planas;
• parametrização de curvas algébricas planas;
• integração de funções racionais e de funções trigonométricas;
• integração de equações diferenciais polinomiais do plano.
Carga Horária: 4 horas/aula por semana.
Programa:
• motivação: parametrização de curvas algébricas planas e integração;
• polinômios em uma variável: divisão de polinômios, máximo
divisor comum, algoritmo euclidiano estendido, decomposição
em frações parciais;
• integração de funções racionais: cálculo da parte racional;
• fatoração de polinômios: fatoração livre de quadrados e algoritmo de Kronecker;
• a resultante em uma variável e suas propriedades básicas;
• curvas algébricas planas afins;
• parametrização de cônicas e identidades trigonométricas;
• plano projetivo;
• curvas algébricas planas projetivas;
• a resultante em mais de uma variável;
• o teorema de Bézout;
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parametrização de curvas algébricas;
integração de funções algébricas e trigonométricas;
corpos;
números algébricos e transcendentes;
extensões de corpos;
teorema do elemento primitivo;
cálculos automáticos com números algébricos;
corpos diferenciais;
princípio de Liouville;
funções elementares cuja integral não é elementar;
integração de funções racionais: cálculo da parte transcendente;
equações diferenciais de primeira ordem: integral primeira;
equação de Jacobi;
método de integração de Darboux;
problema de Poincaré.
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