
Comunicações do Curso

Observação: O professor assume que os alunos visitem esta página com a assiduidade necessária ao bom andamento do curso (sugere-se, diária).  A partir de 17/04 não
haverá mais comunicações rotineiras por e-mail. Todas as informações serão postadas nesta página.

 

 

Comunicação 9 (Postada no dia 09 de Junho)

Gabaritos de todas as listas do curso e o Paper "A General-Equilibrium Closed-Form Solution To The Welfare Costs of  Inflation" referido em sala já
disponíveis na Home Page.

________________________________________________________________________________________________________

Comunicação 8 (Postada no dia 14 de Maio): Planejamento das Próximas Aulas

Na segunda feira dia 15 de maio a aula será de teoria, com base na lista de exercícios número 5. Terça feira haverá aula de exercícios, com o monitor,
e na sexta novamente aula de teoria. Na semana seguinte, a aula do dia 22, segunda feira, será de exercícios, com o monitor e as duas seguintes, no
decorrer da semana, de teoria.

A entrega dos exercícios até o momento asteriscados, relativos à lista de exercícios 5,  fica postergada para sexta feira, dia  19 de maio, de forma a
que os alunos possam ter proveito da aula do monitor na terça feira, dia 16.

______________________________________________________________________________________________________

Comunicação 7 (Postada no dia 05 de Maio): Novidades da Home Page e Segunda Prova 

Já se encontram na Home Page a distribuição das notas da primeira prova, a lista de exercício 4 - Parte II, uma primeira parte da lista de exercícios 5
e a solução da lista de exercícios 4 - Parte I.

_________________________________________________________________________________________________________________

Comunicação 6 (Postada no dia 29 de Abril): Lista Complementar 

Foi postada hoje na Home Page a Lista de Revisão de Conceitos Básicos de Álgebra Linear.  Esta lista é dedicada aos alunos que não se sintam
seguros com conceitos básicos de álgebra linear. A lista ilustra também, no exercício 1, o problema da inversão injustificada de limites mencionado
em sala de aula. A lista não precisa ser entregue, mas todos devem fazê-la ou certificar-se que sabem fazê-la antes da data da segunda prova. Os
alunos com dificuldade devem marcar atendimento com o monitor ou o professor. Não haverá postagem de gabarito para esta lista.

___________________________________________________________________________________________________________________

Comunicação 5 (Postada  Quinta Feira dia 27 de Abril):

Sobre o Feriado do "Dia do Trabalhador"                                                 

Como dia 01/05 não haverá aula, em função do feriado, a entrega da Lista 3 - Parte II  fica adiada para Terça Feira dia 02 de Maio, em sala de aula.
Também em função do feriado de 01/05, a aula de exercícios do monitor será dada na Terça Feira dia 02/05.  Na Sexta Feira  dia 05/02 será iniciada a
matéria de Otimização Dinâmica. 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Comunicação 4 (Postada  Segunda Feira dia 24 de Abril):

Como dia 26 (quarta feira) não é dia de aula, a entrega da Lista 3 - Parte 1 deve se dar Sexta Feira dia 28 de Abril, em sala de aula.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Comunicação 3 (Postada no dia 19 de Abril) - Sobre o  Feriado de Tiradentes

a) Dia 21 não haverá aula, pois é Feriado de Tiradentes. A entrega da lista número 2 fica então postergada para o início da próxima aula, segunda
feira, dia 24. 

b) A aula do dia 24 será sobre nova matéria, "Otimização com Restrições sob a Forma de Desigualdade". Sugere-se aos alunos uma leitura prévia
sobre o assunto, bem como da lista de exercícios número 3.



_______________________________________________________________________________________________________________________

Comunicação 2   (Postada no dia 13 de Abril)- Versão mais fácil da lista 2, com questão 1 de menor
dimensionalidade

Recoloquei a lista 2 na home page do curso com data de 13 de abril com uma versão mais fácil (menor dimensionalidade) da questão 1. Como
exercícios de treinamento, ambas as versões da questão são interessantes, tanto aquela da lista com data do dia 12 quanto aquela da lista com data do
dia 13. Mas quem quiser entregar, no dia 21, apenas esta nova versão mais fácil, pode fazê-lo.

_________________________________________________________________________________________________________________________

Comunicação 1 (Postada no dia 7 de Abril)- Modificação de Horário

Segundas Feiras - Sem alterações

Terças Feiras - as aulas começarão às 11:15, ao invés de 11 horas (em função de haver aula prévia terminando às 11)

Sextas Feiras: As aulas começarão às 10:30, ao invés de 11 horas, em função de o auditório ser utilizado para seminários.


