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Título
O teorema do ponto fixo de Banach e aplicações
Introdução e Justificativa
Em matemática um teorema de ponto fixo é um resultado sobre uma função f, onde pelo menos um ponto x em seu domínio é fixo, ou seja, f(x)=x. Entre os
teoremas de ponto fixo mais conhecidos estão o teorema do ponto fixo de Banach e o teorema do ponto fixo de Brower. O teorema do ponto fixo de Banach
fornece um procedimento geral que por ser construtivo permite o cálculo do erro da aproximação do ponto fixo; ele tem a desvantagem de ser restrito a uma
classe de funções chamada de contração. Por outro lado, o teorema do ponto fixo de Brower tem uma demonstração não construtiva: ele se utiliza de
resultados topológicos para afirmar que qualquer função contínua da bola fechada unitária nela mesma contém um ponto fixo; não sendo possível encontrar
tal ponto (ou uma aproximação para ele) através deste método. 
O teorema do ponto fixo de Banach (também conhecido como princípio da contração) tem esse nome devido a ter aparecido pela primeira vez em 1922, na
tese de doutorado do matemático polonês Stefan Banach (1892-1945), onde foi usado para estabelecer a existência de uma solução para uma equação
integral. Este teorema afirma que uma contração em um espaço métrico completo tem um, e apenas um, ponto fixo. Por seu enunciado simples mas incrível
aplicabilidade, este teorema vem sendo usado principalmente para resolver problemas de existência em diversas áreas da matemática. 
Ao longo dos anos, matemáticos trabalharam em diversas generalizações do teorema do ponto fixo de Banach, dependendo da natureza do problema que
queriam resolver. Em algumas dessas generalizações a função deixa de ser uma contração, em outras a topologia do espaço é enfraquecida.
Para citar algumas dessas generalizações, temos:
1) o teorema do ponto fixo de Schaefer (para espaços de Banach): seja V um espaço de Banach, X um suconjunto fechado e convexo não vazio de V e f: X --
> X contínua com imagem compacta, então f tem um ponto fixo;
2) o teorema do ponto fixo de Schauder-Tychonoff (para espaços localmente convexos): seja V um espaço vetorial topológico localmente convexo, X um 
subconjunto compacto e convexo não vazio de V e f: X --> X contínua, então f tem um ponto fixo; 
3) o teorema do ponto fixo de Browder-Kirk (para espaços de Banach uniformemente convexos): seja V um espaço de Banach uniformemente convexo, X um
subconjunto fechado, convexo e limitado não vazio de V e f: X --> X uma função não expansiva, então f tem um ponto fixo;
4) o teorema do ponto fixo de Kakutani (para espaços localmente convexos): seja V um espaço localmente convexo, X um subconjunto compacto e convexo
não vazio de V e f: X --> X uma função com gráfico fechado e imagem convexa, então f tem um ponto fixo.
Teoremas de ponto fixo foram utilizados na resolução de vários problemas de matemática nas áreas de equações diferenciais, álgebra, geometria, análise,
topologia e até mesmo em outras áreas como teoria dos jogos e computação.
Neste plano de trabalho nosso objetivo é estudar os fundamentos dos espaços métricos, o teorema do ponto fixo de Banach e aplicar este teorema para
encontrar soluções para equações lineares, equações integrais e equações diferenciais.
Objetivos
Objetivos gerais:
1) Iniciar o estudo dos espaços métricos como ferramenta matemática introdutória ao estudo mais abstrato de uma área da matemática chamada de
topologia geral.
2) Estudar a importância e aplicabilidade dos teoremas de ponto fixo para resolver problemas. 

Objetivos específicos:
1) Estudar o teorema do ponto fixo de Banach.
2) Estudar pelo menos uma aplicação do teorema do ponto fixo de Banach.
Metodologia
A pesquisa será feita através de encontros semanais (virtuais ou presenciais, a depender da situação) nos quais o orientador fará o acompanhamento
necessário para que o discente possa desenvolver as atividades propostas. A partir do sexto mês faremos também seminários semanais nos quais o discente
fara mini palestras expositivas, com isso procura-se que o discente desenvolva habilidades de comunicação importantes para pesquisa na área de
matemática.
Habilidades Adquiridas
--NÃO PREENCHIDO--
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Atividade
2022 2023

Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out
REVISÃO DE SEQUÊNCIAS DE NÚMEROS
REAIS, LIMITES E FUNÇÕES CONTÍNUAS,
INTRODUÇÃO A TOPOLOGIA DA RETA.

  X   X   X            

INTRODUÇÃO AOS ESPAÇOS MÉTRICOS.      X   X   X   X        

ESTUDO DO TEOREMA DO PONTO FIXO
DE BANACH EM ESPAÇOS MÉTRICOS.         X   X   X   X     

ESTUDO DE ALGUMAS APLICAÇÕES DO
TEOREMA DO PONTO FIXO DE BANACH.            X   X   X   X  

ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL.               X   X
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Data/Hora Situação Tipo de Bolsa Usuário
27/06/2022 15:40 APROVADO A DEFINIR GESTOR DE PESQUISA

14/06/2022 16:23 EM AVALIAÇÃO A DEFINIR CAROLINA BALBI UCHOA BRASIL (carolina.brasil)
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Data/Hora Situação Tipo de Bolsa Usuário
14/06/2022 16:22 EM AVALIAÇÃO A DEFINIR CAROLINA BALBI UCHOA BRASIL (carolina.brasil)

14/06/2022 16:22 EM AVALIAÇÃO A DEFINIR CAROLINA BALBI UCHOA BRASIL (carolina.brasil)

14/06/2022 16:21 EM AVALIAÇÃO A DEFINIR CAROLINA BALBI UCHOA BRASIL (carolina.brasil)

13/06/2022 16:02 EM AVALIAÇÃO A DEFINIR GIANE DE GODOY FAVARO FIDELIS (giane.favaro)

08/06/2022 11:04 EM AVALIAÇÃO A DEFINIR CAROLINA BALBI UCHOA BRASIL (carolina.brasil)

27/05/2022 14:56 EM AVALIAÇÃO A DEFINIR CAROLINA BALBI UCHOA BRASIL (carolina.brasil)

27/05/2022 14:55 EM AVALIAÇÃO A DEFINIR CAROLINA BALBI UCHOA BRASIL (carolina.brasil)

12/05/2022 16:06 EM AVALIAÇÃO A DEFINIR CAROLINA BALBI UCHOA BRASIL (carolina.brasil)

12/05/2022 16:05 EM AVALIAÇÃO A DEFINIR CAROLINA BALBI UCHOA BRASIL (carolina.brasil)

12/03/2022 15:53 CONCORRENDO A COTA A DEFINIR PATRICIA COUTO GONCALVES MAURO (patricia.mauro)
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