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Programa

14:00 - 15:20 – Mariane Branco Alves (Instituto de Matemática - UFRJ)

Modelos de espaço de estados para processos não gaussianos

Modelos de espaço de estados são estruturas flexíveis, que naturalmente acomodam processos não estacionários
que apresentem associação espaço-temporal. Do ponto de vista de realização de inferência bayesiana nessa classe
de modelos, sob pressupostos de normalidade da resposta e linearidade nos preditores tem-se solução analítica
disponível. Tais hipóteses são excessivamente restritivas em diversas situações práticas. Concentramo-nos em mo-
delos de espaço de estados não gaussianos/não lineares, aplicados a contextos epidemiológicos e meteorológicos,
com realização de inferência aproximada sobre estes, por meio de métodos computacionais tais como Monte Carlo
via Cadeias de Markov.

15:40 - 17:00 – Luca Moriconi (Instituto de Física - UFRJ)

Um passeio pela turbulência

Um dos problemas mais fascinantes da física atual está ligado a um fenômeno de grande familiaridade em nosso
dia-a-dia: a turbulência. O fluxo turbulento produzido em um jato de água que escoa por uma torneira ou a trepidação
inconveniente que por vezes sentimos nas viagens de avião escondem uma física intrigante da qual ainda há muito a
se conhecer. O propósito da apresentação é fazer um apanhado de algumas questões fundamentais relacionadas ao
fenômeno da turbulência clássica que são perfeitamente adequadas ao contexto geral da física estatística. Em con-
sonância com o refinamento de métodos computacionais e experimentais testemunhados nas últimas duas décadas,
o entendimento dos processos turbulentos básicos tem avançado a passos largos. Além de um panorama geral da
área, discutiremos com mais detalhes os caminhos de modelagem da camada limite turbulenta via estruturas coeren-
tes (estruturas vorticais) – escoamento de grande interesse científico e tecnológico – bem como a formalização do
problema da turbulência homogênea e isotrópica dentro do arcabouço formal lagrangeano, uma direção atualmente
muito promissora no cenário da pesquisa teórica.

17:00 – Discussão e lanche
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