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l TURMAS TEÓRICAS TURMAS PRÁTICAS

Pi'ctsencialf (')2653A 2 1 o1 02 / 6 1o ].02
! SL31 7A  
 
l ii. PROFESSOR(ES) MiNiSTRANTE(S) l

Marielli cte Soez.ÍJ Schl i(:kmann llai!!:! !!bs(DgDatiil.com l
 
l nl. PRE-REQulsno(s) l

CÓneGO lNOME DA DISCIPLINA l

- 1 
 
l iv. CURSO(S) PARA o(s) QUAL(is) A niscipi.iNA É OPERE.Cana l

l Grcaduação em Engenllaria de Ei)Creia l
 
l V JUSTIF'lCAI'lVA l

l Fundamental para os cursos de tecnologia, a disciplínca de cálculo se constitui numca poderosa ferranleilta para resolver l
quaisquer [)ro1)leiTlas (]ue envolv[iill movimento cs vari[tçao, os (leais stlrão o1)j(tto (]e (!stu(]o (]uriin](} todo o perto(]o l

l inca(lêmíco. l

 
VI. EMEN'T'A l

Funções elementar'es. l..,irrites (tc funções. Funções contínuas. Derivadas. Aplicações de' (terivilcl;ls. liltegl-nis (tetinidas e lindctlini.(las.l
 
VII.OBJETIVOS l
1. 0bjetivos Gerais

Forrar o (t]ui]o at)]o ]i rcso]vtr proa)[erll.ts ])casacos ( nvo]vc:ndo (:ajc:u]o (]ií(!reilc:ta] (' integra].

Estimular os alunos a utiliz.ar fenamentas, como linguagens cle programação. pai-a a resolução de problemas
como de cálculo e na elaboração de gráficos.

2. Objetivos específicos

Identificam funções e analisar sua continuid;Jde.
. Analisar i.nterv;)los clc- funções e desiguzlldades

DcÍinir cl ci:l lcuJilr liiTlite$.

' it(!solver pi'o])]e'n]íts gc:oral etri (ios (]e c:a]ct! ]o (]i]tlr(tnc:ia].
' De]ernainar a dt,i'iva(]a de funções (]iveisas em situações pl'éticas.  



Analisar o coiTtpon.amc'nto (]e funções c. clsl)içar gráficos
Resolvem' problemas de maxinlízação e minimizitç'ão
Calcular integl-ais definidas p indefillidas
Derenninar áreas usando integrais

VIII. CONTEUDO PROGRAMÁTICO

Funções
Conceito, domínio, imagem e gráficos.

' Tipos cle funções. Funções inversas.
' Funções elementares.

Limites de funções e continuidade
. Definição de limite.
' Lin\lias (]e funções. Limites bater;Jis

li (li termindrãr q

Limites no infinito. Linlítes ínfinit.os. Lin)ires Jluildz:nll( ntais.
' Assíntolas. Funções conlínuas.

Derivadas
Rega tangeil[e. Definição cie (derivada.

' Derívac]as bater;iis. Regras (]e (derivação.
Derivada da função inversa. Derivadas de funções elementares.

' Derivadas sucessivas. Derivação implícita. Derivada na forma paranlétiica. Diferencial.

' Aplicações de derivadas
Velocidade e aceleração. Ta.xa de variação
MáxíiTlos e nlíninlos.

' 'lêorema de Rolle e teorenlta do vcalor médio.

' Detenllintação de extremos locais. Concavidade e pontos de inflexão. Análise de grát:ecos
['eorema (]e ]'Hõl)i tca].

' Integral
' Função l)rimitiva. Integral de unia função.

Teoiemêl fundainc fetal do cálculo.

Proprie(lados das integrais.
' ]ntegra] in(Jeíinida. Integral definida.

Técnicas de integí'ação (por substituição e l)or pal'les).
Integrais cle funções contínuas por intervalos.

. Calculei de áreas.

' Extensões do conceito de integral.

IX. METODOLOGIA DE ENSINO / DESENVol.VIMENTO Do PROGRAMA

Serão ministradas aulas expositivos en] qt.le o professor expõe o assunto ilustrando-o com exemplos e exercícios.

 
X. METODOI OGIA E TNSTR.UMENTOS DE A\ALIAÇÃO

A verificação do iendiinento escolar conlpieenclerá frequência e aproveitamento nos estudos. os quais deverão sei
atingidos con.Juntamente. E regulamentada pela Resolução r]ún]ero 1 7/Cl:fn/97 cle 30 de seteinl)rr] clc 1997 (disponível em
goo.gl/clhavGnk).

L.F'sequência

Será obrigiitoria a fre(luênc:iii às i:itivi(lacles corr(!spondclnlcls a ca(lli disciplinli, fi(bando r}(alta iet)i'ova(lo o i:aluno quc nao
c:omparec:er. no mínimo, a 75'}6 (setenta e c:inc:o Í)OI' c:ente) (las nleslnas (Art. 69. ã2' da RÉ-s. lle 1 7/(=t.Jn/97).

2. Aproveittamento nos estudos

Senão realizadas 2 (ü'ês) provas indivictuas. escritas e sem consulta (PJ, P2 , P3). As datas das provas poderão sei
a[teradí[s cte acc)[do cona ijs ne=(essa(ia(]es (]o c]]rso e (]o an(lamento (]o (:ronogl;3mll. Ao aluno blue não (=onlpilre( ei as



avaliações será atribuída:t r\otd 0 (zero) (Arl. 70, g4' da res. n' 1 7/(;Uil/97). A mtidia final (À'rF) sei'ii cztlculada conho ;]
iné(tia aritmétic:a das notas obliclas lias l)novas esc:l'iras:

A,ír: pl +p2tP l!
=3

A nota mínima de aprovação en] cada disciplina é 6,0 (Seis vírgula zero) (À4F à 6,0) (Alt. 72 da Res. n" 17/CUn/97). O
aluno cona frequência suficiente (ou seja. maior ou igual a 75%) e média das notas de avaliações (MF) do selllestre entre
3,0 (três) e 5,5 (cinco vírgula cinco) terá direito {n uma nova avaliação no l:mal clo seiTlestre (recuperação REC) (An. 70,
g2' da Res. n' 17/CUn/97). O aluno enquadrado nesse caso terá Sela nota final (NF) calculada através da média aritmética
entre a méctia das rlotas das avaliações sentestrais (MF) e ca nota ot)tida na recuperação (REC) (Art. 71, g3' da
Res. n' 1 7/Cun/97):

MF+BÇÇ
)

O alLlno, que por motivo de força iTlaior e ple1lamente justificado, deixar cle realizar avaliações previstas no plano de
ensino, deverá forlllalizar pedido de avaliação à Chel:ía cla Coordenadoría Especial dc Física, Cluínlica e Matemática
(rQM) na Secretari;\ ]ntegradii (]e DtpartaiTlentos, dentro (Jo prazo de 13 (três) clitis úleis, iJI)resentan(Jo docunlenl.lição
comprobatória (Art. 74 da Rcs. Hü 17/Ct.Jn/97)

AI)i:lixo (!suão listados os conitlu(Jos dl)s avaliaçoes) blue po(terão $er ajic:ilidos dc ;J(:or(1o corri lls ne-(:cssidades ( tindi:línento
da ciiscip]ina. (1)s c:onfeú(]os seguem a numeração da seção Vlrl ((.conteúdo Prograináfi(o) adn)a.

XI. CltONoGjIAMA
SEMANA DAT/\S ASSUNTO(S)

lí 26/02 a 03/03/20L8 Sem professor
2ü 05/03 a l0/03/2018 Sem professor

3ã 12/03 a .1 7/03/201f3 Sem })rofessor
4a 1 9/o3 a 24/03/201f] Sc:m professor

  26/03 a 3]./03/20].8 Soir pi'ofessoi

  02/04 l] 07/04/20{f) Definição dc! funções; (l;rácicos; Opctr;lções. Funçõcls cleinenlares; Funções
Erigonométricas; Funções exponellciais, logarítmicas, hiperból ices e suas inversas.

  09/04 a :L4/04/2018 Aplicações de funções: Limite; Noção intuitiva; Definição: Propriedades; Limites
laterais: Cálculo de lii31ites.

  ] 6/04 a 2]./04/2o 1.f} Limites no infinito. Assíntotas; Limites fulldall)eJltais: Con tinuidade.

9g 23/04 a 2E}/04/20]8 Aula c]e Exercícios: Prova ]

  }0/04 a 05/05/20] f3 Dia não Letivo; Dt'ri.v J(ia; Rota taíigenle; Velou:idade e ;lcejeração; Derivada;i (Je
U Ín ;l fiirir-3r\

1 1 a 07/05 a 12/05/20]f} Coníinuicladc, de funções derivávcis; Dc-vivi\das lateraisi
R(}gn[s (l.e (lerivação; Deriva(tas (tas junções composta; ínv( rsi] e t lementares.

].2a 14/05 a 19/05/2018 Deriva(]as sucessivas; Derivação i.mÍ)]ícita. DeriviJ(]ti na tolHIa l)aramétrica.
Di feienc:iai.

1.3Ê 21/05 a 26/05/2018 Aplicações. Taxa de variação: Máximos e mínimos; Teoremas sobre
derivadas .Extremos .

[4a 28/0S a 02/06/2018 Concavidade. Pontos de inflexão; Gráficos. Análise de gráficos; Maximização e
minimização; Regras de L'Hâpital; Dia não letivo;

15a 04/06 a 09/06/20].Ei aula cle exercícios: Prova 2.

1.6a 1 ]. /06 a 1 6/06/20 ].e] 11] negral index:ínída. E)iopriedacles : Integração pr)r sul)stituição de variável.

17Ê ]8/06 a 23/06/2018 [n[egração !)or p;artes; íní(}gra] (](?finada; Teoreíria íun(]amentii].

L8õ 25/0G a 30/06/2018 Exteiisõ( s (]o (ionc:tlito (](: lntegrta].



Praia. Marielli (ie Souzli
Schllcknltinn

Aprovcado nca Reunião do Colegiada do Departaulenco em

(=ileÍía

Aprovado na Reunião do Colegiado do Curso en]0}/(Í3/ .203.t.
r" r-\r\i=;TiSTç:G« 3 f lSS?. q.euui Ro

Praxe Eliane Pozzebon.
Coordenadora do Curso de
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Xlíl. BIBLIOGRAl?IA COMPLEMENTAR

' ANTON. ]«loward. Cálculo, um Novo Horizonte -- Volume 1. 6' edição. Porto Alegre (RS): Boolçillan, 2000.

THOMAS, George. Cá]cu]o -- Volume ]. ll' edição. São Paulo (SP): Pearson, 2009, 784p.. .:b;B8a:l;i,'ll=,lí;l;';l=:;1. =11'=;.ii.'.l.':=i:=i.;= 'Gllll=.liil'éi. =liiç;.*'Ü:'= .Êl=i. Wn: Li«-«
I'écnícos e Científicos Editora. 2001. 580p.

' DIMANA, F)anjçlin; WATTS. Bert: FOLEY. Gregory; KENNEI)Y. Daniel. Pré-Cálculo, 7' edição. São Paulo
(SP): Pearson, 2009, 380p.

' SIMMONS, Gc'urge Finlay. Cálculo com Geometi'ia Analítica -- Volume 1. 1' edição. Sãrl Pauta (SP):
lx4c(;i'aw-Hi11, 1 9f}7, t:)29p.

19a 1)2/07 a o4/07/20 ].f3 Prova 3; Jiecuperação
 
DIAS NÃo LETIVOS ÀO SEMESI'liE

30/03/2o18 Sexta-feirêi SfJnla

31/03/2018 [)ia não ]etivo

03/04/2018 Aniversário da Cidade (Campus de Araial)guá)
21/04/2018 Fircadentes

l 30/04/2(')1íi Diê} não ]etivo

o 1 /05/2o 18 Dia (io 'htib?tília(lor

04/05/2018 Dia cla Padroeira da Cidade (Campus de Amai-anguá)
31/05/2o18 Corpus Cltristi

01/06/2o18 Dia não lesivo

o2/o6/2 o 1. f} [)ii} não ]etivo

 
XII.BIBLIOGRAT'IABÃSICA l

FLEMMING, Diva Mai'fila; C;ONÇALVES. Miriê3ri Buss. Cálculo A -- l::unções, Limite, l)erivação el
Integração~6' edição''sâo ptaulo (s'\.: Pecarson, 2007, 44íil).> \' caiu /\ -- i'unçoes Limite, Derivação el

' LEITHOLD, Louis. O Cálculo com (;eomctria Analítica. 3" edil:ão. São Paulo (SP): Harbra, 1994, 6€34p. l;;:é«i;ã'i=:;'1'.;Ê=1;'.'Gl=:1.T:l'. '' :l.l;=.';;.1'=.il, T B ';..i;=.==1'1,1:::i.=.":1:11. '.:= ''"''


