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Horário Palestrante Instituição
14:15 - 14:45 Fagner Dias Araruna UFPB
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Resumos

Controle para alguns sistemas de EDPs
Fagner Dias Araruna (UFPB)

Resumo: Analisaremos o espectro de alguns sistemas de equações diferenciais que
aparecem na dinâmica de vigas e, a partir desse estudo, deduzir resultados de cont-
role para tais sistemas.

Vibrações não linear de uma viga e com energia sem sinal definido
Aldo Trajano de Lourêdo - UEPB

Resumo: Nesta palestra estudaremos a equação de uma barra com uma dissipação
não linear agindo em parte da fronteira e a energia associada a solução não tem sinal
definido. Para a existência de solução usaremos o Método de Faedo-Galerkin, associado
com uma generalização significante do Método de Tartar. Para a convergência do termo
não linear na equação usaremos argumentos de compacidade e para obter a igualdade
em parte da fronteira, usaremos resultados de traço e o Teorema de Strauss.

Teoria do Controle: uma visão geral e resultados recentes
Mauŕıcio Cardoso Santos (UFPB)

Resumo: Nesta palestra, apresentaremos alguns dos principais resultados obtidos pela
comunidade cient́ıfica nas últimas décadas em teoria matemática de controle. Faremos
um passeio por equações fundamentais como, equações do calor, ondas e Schrödinger.
Falaremos também sobre um resultado de pesquisa recente, onde para a equação do calor,
resolvemos um problema de controle fronteira como limite de controles distribuÍdos.



Asymptotic behavior of a nonlocal model of neural fields in an
unbounded domain

Severino Horácio da Silva (UFCG)

Resumo: In this work we prove results on existence, uniqueness and of the solutions
and on the existence and characterization of global attractor for neural fields equation
in an unbounded domain.

Sobre um Problema de Transmissão Viscoelástico
Emanuela Régia de Sousa Coelho (UEPB)

Resumo: Nosso trabalho é dedicado ao estudo de um Problema de Transmissão de
Ondas com damping viscoelástico em que a memória possui história passada. Aqui, ap-
resentamos os resultados de Existência e Unicidade de Soluções, bem como o Decaimento
Exponencial do Funcional Energia associado a nosso problema. Nossa apresentação é ori-
unda do desenvolvido em [1], o qual foi feito em colaboração com Marcelo M. Cavalcanti
e Valéria N. Domingos Cavalcanti.
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