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Objetivos
• Apresentar os conceitos matemáticos fundamentais sobre ladrilhamentos do plano, e suas classificações: regularidade, periodicidade,
etc.
• Introduzir modelos computacionais simples para a representação e
tratamento computacional de ladrilhamentos.
• Oferecer noções de programação para a visualização e exploração
interativa de ladrilhamentos do plano.

Metodologia
O curso será realizado integralmente a distância, se apoiando na metodologia de aprendizagem ativa em cursos introdutórios à programação. Em cada aula será discutida a aplicação computacional dos
conceitos e os participantes deverão completar tarefas e desafios de
programação de forma semanal. Parte das sessões será dedicada à
programação ao vivo (live coding) conduzida pelo autor com base em
roteiros instrucionais desenvolvidos previamente na plataforma Observable1 e disponíveis para os participantes.
O curso será baseado em resultados clássicos e contemporâneos sobre ladrilhamentos, além de apresentar algumas das próprias contribuições na área [7, 9]. O curso será oferecido em português com o
intuito de promover a sua acessibilidade para estudantes de bacharelado e licenciatura das universidades públicas ao redor do Brasil.
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Os cadernos de programação dessa plataforma permitem que cada participante
crie uma cópia deles e modifique o código livremente.

Público Alvo
O curso está dirigido a jovens que estejam cursando licenciatura, bacharelado ou mestrado em Matemática, Ciências da Computação ou
afins. O curso é uma oportunidade de conhecer técnicas de representação e visualização de objetos matemáticos, assim como de se aproximar da programação computacional como ferramenta para a compreensão e a exploração de tais objetos.
Ladrilhamento de Penrose P3.
Domínio público.
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Os estudantes não precisam ter muitos conhecimentos prévios, apenas algumas noções de geometria plana, álgebra linear, e, de forma
desejável, números complexos. A plataforma e linguagem de programação utilizadas não requerem quase nenhuma experiência prévia em
programação. Porém, estudantes com experiência de programação encontrarão desafios interessantes.
O conteúdo do curso será organizado em 6 aulas que ocorrerão duas
vezes por semana durante o mês de Fevereiro 2022, terças e quintas de
13:00 a 15:00 horas. Dias: 8, 10, 15, 17, 22 e 24. Para acreditar o curso
será necessária a presença em pelo menos 5 encontros e entregar t6u004
as
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tarefas do curso.

Estrutura do curso
1

Introdução: Ladrilhamentos do plano
1.1 Geometria no plano
1.2 Definição de um ladrilhamento
1.3 Elementos de um ladrilhamento
1.4 Classificação
1.5 Aspectos computacionais
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Geometria computacional e visualização
2.1 Do plano coordenado à tela
2.2 Introdução ao desenho vetorial
2.3 Pontos, linhas e polígonos
2.4 Estruturas de dados para malhas poligonais
2.5 Algoritmos geométricos para ladrilhamentos
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Simetria
3.1 Transformações geométricas
3.2 Grupos de simetria no plano
3.3 Periodicidade
3.4 Aspectos computacionais
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Ladrilhamentos com polígonos regulares
4.1 Representação
4.2 Classificação
4.3 Dualidade
4.4 Simetria
4.5 Aspectos computacionais
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Outros ladrilhamentos
5.1 Ladrilhamentos com polígonos convexos
5.2 Ladrilhamentos isoédricos
5.3 Ladrilhamentos quase-periódicos por substituição
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Aspectos computacionais

José Ezequiel Soto Sánchez
Doutor em Matemática com ênfase em Computação Gráfica pelo IMPA
(2020). Mestre em Engenharia de Produção pela COPPE/UFRJ (2015) e
bacharel em Matemática Aplicada pelo ITAM (México, 2005). Durante
o doutorado publicou dois artigos de pesquisa [6, 8] e um terceiro foi
publicado após a defesa [9].
A tese de doutorado On Periodic Tilings with Regular Polygons [7]
foi premiada com o Destaque da Comissão no Prêmio Odelar Leite
Linhares, categoria Doutorado, outorgado pela SBMAC2 e foi premiada como a melhor tese de doutorado (Best PhD Thesis Award) no SIBGRAPI 20213 .
Desde final de 2020 atua como pesquisador pós-doutoral no Instituto Tecgraf (PUC-Rio), no projeto de investigação “Inteligência Computacional Aplicada ao Setor de Energia e de Atenção à Saúde Humana – ICAES”, no Doutorado em Ciência da Computação Associação UFMA/UFPI, sob a supervisão do Dr. Aristófanes Corrêa Silva
(UFMA – DCCMAPI) e do professor Waldemar Celes (PUC-Rio – DI).
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