
O PDD está disponibilizado no Classroom da disciplina, na Seção Comunicados e Notícias 
Importantes. A seguir, está uma cópia do conteúdo, cuja publicação está programada para 

o dia 16/09/2020, às 8h 

———————————————————————————————————————————


Descrição do curso 

Docente

-------------

Christiane Neme Campos - cnc@unicamp.br ou campos@ic.unicamp.br


Aulas

---------

Curso teórico, excepcionalmente oferecido em modo remoto devido à pandemia da COVID-19, 
composto de estudo individual, com discussões online sobre os tópicos da referência básica 
(vide Seção Bibliografia), duas vezes por semana, de forma síncrona e não gravada.


- O início do semestre letivo será dia 17/09.

- Não haverá atividade no dia 08/12.

- Horário das discussões online: terças e quintas, das 16h às 18h, pela plataforma Zoom, em link 
divulgado nesta seção do Classroom.

- As comunicações oficiais serão feitas por esta seção Classroom.


Exercícios

-----------------

Este é um curso de Matemática, em nível de Pós-Graduação. Espera-se que *s estudantes façam 
exercícios como forma de consolidação e aprofundamento dos conceitos discutidos e indicados 
nas discurssões online. É fortemente recomendado que *s estudantes resolvam exercícios em 
quantidade suficiente para este fim, sendo esta quantidade definida e decidida por cada 
estudante. Esta análise é parte do aprendizado. Estão indicados todos os exercícios da referência 
básica deste curso. Eventualmente, exercícios particulares podem vir a ser indicados com o 
objetivo de trabalhar conceitos específicos.


———————————————————————————————————————————


Critérios de avaliação 

Provas teóricas

-------------------------

Haverá três provas teóricas durante o semestre, P1, P2 e P3, cada uma com duração de 24h. As 
datas de liberação das provas estão especificados abaixo. As provas serão liberadas às 18h e o 
prazo de 24h passa a contar a partir do momento da sua liberação. As instruções específicas de 
cada prova constarão da Seção INSTRUÇÕES da prova. Recomenda-se que esta seção de cada 
prova seja lida e seguida cuidadosamente.


Primeira prova (P1): 20/10/2020.

Segunda prova (P2): 03/12/2020.

Terceira prova (P3): 19/01/2021.


Eventuais ajustes nas datas das provas serão comunicados oficialmente, respeitando-se, sempre 
que possível, pelo menos uma semana de antecedência. Qualquer tentativa de fraude, em 
qualquer momento que seja detectada, implicará em nota zero na disciplina para tod*s *s 
envolvidos, bem como aplicação de outras sanções previstas no Regimento da Universidade.


Atenção estudantes matriculad*s em MC878: esta disciplina não tem exame. As provas para 
matriculad*s em MC878 são distintas das provas d*s matriculad*s em MO405. Aquel*s 
matriculad*s em ambas farão a prova de MO405 e esta nota valerá para as duas disciplinas.




Cômputo da média final

--------------------------------------

A média final d* estudante será calculada como a média ponderada das três provas, 
considerando que os pesos das provas P1, P2, e P3 sejam, respectivamente, 2.5, 3.5  e 4. 


Para matriculad*s em MO405, o mapeamento de notas e conceitos será feito da seguinte forma:


Nota maior ou igual a 8.5 --> A

Nota maior ou igual a 7.0 e menor que 8.5 --> B

Nota maior ou igual a 5.0 e menor que 7.0 --> C

Nota menor que 5.0 --> D


———————————————————————————————————————————


Bibliografia e programa do curso 

Bibliografia Fundamental

----------------------------------------

Existem bons livros-texto de Teoria de Grafos. A seguir, estão listados alguns deles, seguindo a 
ordem de preferência da docente.


- Graph Theory, A.  Bondy e U. S. R. Murty, 2008 (BM2008 --  referência básica -- livro em que as 
conversas online serão baseadas)

- A textbook of Graph Theory, R. Balakrishnan and K. Ranganathan, 2012.

- Introduction to Graph Theory, D. B. West, 2000.


Bibliografia Complementar

------------------------------------------

How to prove it - a structured approach, D. J. Velleman 2006 (há uma nova edição, muito boa 
também).


Programa do curso

------------------------------

- Conceitos básicos.

- Árvores.

- Conexidade.

- Planaridade.

- Coloração.

- Emparelhamentos.

- Grafos hamiltonianos.


