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Obje vos:
Apresentar e discu r conceitos básicos de topologia geral.

Metodologia:
Aulas exposi vas combinadas com listas de exercícios.

Ementa:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Espaços métricos;
Espaços topológicos;
Bases, sistemas fundamentais de vizinhanças e funções con nuas;
Espaços produto e espaços quociente;
Axiomas de enumerabilidade;
Axiomas de separação;
Lema de Urysohn e Teorema de metrização de Urysohn;
Compacidade: espaços topológicos compactos, Teorema de Tychonoﬀ, Teorema de
Heine-Borel, espaços métricos compactos;
Espaços métricos completos;
Teorema de Baire;
Conexidade e conexidade por caminhos.

Avaliação:
Os alunos serão avaliados por meio de duas provas (escritas), denominadas provas regulares.
Nelas, levarei em consideração a compreensão das técnicas apresentadas em sala de aula, a
clareza com que o aluno expressa suas ideias e a sua cria vidade na resolução de problemas.
Exame de recuperação:
Todos os alunos matriculados poderão realizar o exame de recuperação.

Conceitos:
Será atribuída uma nota de 0 a 10 a cada uma das provas.
A média ﬁnal será ob da calculando-se a média aritmé ca das duas melhores notas dentre as
notas das provas regulares e a nota do exame de recuperação.
A ngida a frequência mínima de 75%, os conceitos serão atribuídos de acordo com a tabela
abaixo:
A
B
C
D
F

M ≥ 8,5
7 ≤ M < 8,5
5≤M<7
4≤M<5
M<4

Ao aluno que não a ngir a frequência mínima será atribuído conceito O.
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