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Graduação em Engenharia de Energia
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Fundamentalpara os cursos de tecnologia.a disciplina de cá]cu]o se constitui numa po(]erosa feriarrlentapara reso]vet'l
quaisquer problemas que envolvam movimento e variação, os quais serão objeto de estudo durante todo o período l
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Desigualdades. Funções. Aplicação de funções. Limites e suas propriedades. Continuidade. l-.irrites no infinito. l

Derivadas e taxa de variação. Derivada coma uma função. Derivadas das funções. Regras de detivCação.
l)elivaçãa l

implícita. Aplicações de derivação. Regra de L'Hospital. Integi'aísdefinidas. Teorema fundamentaldo cálculo. Integral l
indefinida. integrais impróprias.
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1. 0bjetivos Gerais

l

Tomai o aluno apto a resolver problemas básicos envolvendo cálculo diferencial e integral.

l

Estimular os alunos a utilizar fei'ranlentas.como linguagensde programação, pat'aa resolução de problemasl
como de cálculo e na elaboração de gráficos.

,

l

2. Objetivos específicos
.

.

l

Identi ficamfunções e analisar sua continuidade.
Analisar intervalos de funções e desigualdades.

Definia'e calculãf limites.

;

:
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l
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Resolver problemas geométricos de cálculo diferencial
Determinar a derivada de funções diversas em situações práticas
Analisar o comportamento de funções e esboçar gráficos
Resolver problemas de maximização e minimização
Calcular integi'aisdefinidas e indefinidas
Detenninar áreas usando integrais

vnl. coNTEúDO PROGRAMÁTICO
Funções
Conceito, domínio, imagem e gráficos
Tipos de funções. Funções inversas.
Funções elementares.
Limites de funções e continuidade
Definição de limite.
Limites de funções. Limites laterais.
Indeterminações.
Limites no infinito. Limites infinitos. Limites fundamentais
Assíntotas. Funções contínuas.

Derivadas
Rega tangente. Definição de derivada.

Derivadas laterais. Regras de derivação.
Derivada da função inversa. Derivadas de funções elementares.
Derivadassucessivas Derivação implícita. D.erivada na forma paramétrica. Diferencial

Aplicações de derivadas

Velocidade e aceleração. Taxa de variação.
Máximos e mínimos.
Teorema de Rolle e teorema do valor médio.
Determinação de extremos locais. Concavidade e pontos de inflexão. Análise de gráficos
Teorema de L'Hospital.

Integral

Função primitiva. Integral de uma função.
Teorema fundamental do cálculo.

Propriedades dasintegrais.
Integral indefinida. Integral definida.

Técnicas de integração (por substituição e por partes)
Integrais de funções contínuas poi intervalos.

Cálculo de áreas.

Extensões do conceito de integral.

IX. METODOLOGIA DE ENSINO / DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA
Serão ministradas aulas expositivas em que o professor expõe o assunto ilustrando-o com exemplos e exercícios.

X. METODOLOGIA E INSTRUM'ENTOS DE mALIAÇAO
A verificação do rendimento escolar compreenderáfrequência e aproveitamentonos estudos, os quais deverão ser
atingidos conjuntamente. É regulamentadapela Resolução núineio 17/CUn/97 de 30 de setembro de 1997 (disponível em
goo.gl/dhqv61ç).
1. Frequência

Será obrigatóriaa frequênciaàs atividades correspondentesa cada disciplina, ficando nela reprovada.o aluno que não
comparecer, no mínimo, a 75% (setenta e cinco por cento) das mesmas (Art. 69, g2' da Res. n' 17/CUn/97)-

2. Aproveitamento nos estudos
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26/02 a 03/03/20i8 Sem professor'

2a

OS/03 a ]0/03/2018 Sem professor

3a

] 2/03; a

4a

19/0,3 a 24/03/2018 Sem professor

si!

26/03 a

6ã

C)2/04 a 07/04/201í3 Definição. de funções;
'y'--)
w-u'l
Gráficos;
vo!
\-ff/\-la\ut:DOperações.
i'ullÇut:s
Funções
t11ClIJellLdleS:
elenlentaies:
Funções
Fullç
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09/04 a ]4/04/2018 Aplicações de funções: Limite: Noção intuitiva; Definirão' PI'OnFiedddcs'T ímíles

] 7/03/20] 8

3]/03/2018

Sem pl'ófessor
Sem professor
trigonométrícas;

Funções exoonencíafç

]npa..íímir..

laterais; Cálculo de limites.
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]6/04 a 211/04/20]8 [.}míte$nOínfjnito. Assíntotas=Limites filndanlpnfaiç'f'flnfin ,i.{n,.}.
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23/04 a

}0a

28/04/20]8
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A.t:iade Exdicícios:Pfeva 3

30/Q4 a 05/05/2018 Dia não Lesivo; Derivada; neta tangeílte;Velocidade e aceleração; Derivada cle
uiTia fl111ção.
nlnran
uma

07/0S a 12/05/2018 Continuidade de funções deiiváveis; Derivadas laterais;
Regras de derivcaCão:Del'ivadas das fiü caos '''.lxl,.n«-. in:,n-- ,- â''-,':An'12ü

]4/05 ê

]3a

2]/05 a 26/05/20]8 Aplicações. Taxa de variação; b'máximos
e mínimos: TeorerTiassubi'e derivadas.

14a

28/05 a 02/06/20].8 =oncavídade.Pontos de inFlexãotGráficos. Análise dt?gráficos: Maximização e

19/0S/20]8 Derivadas sucessivas: Derivação imp] ícita. DerãvLadancafoirna par'anlétríca.
Diferenda].
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Extremos.

minimização; Regi'as de T,'Hâsoüal= Dia nãn lplivn.

]Sa

)4/06 8 09/06/2018

\ula dê exel'cicios; Pravà 2.

liclib. ivlaxiíltizaç

11/06 a 16/06/2018
18/06 a 23/06/2018

25/06 a 30/06/2018 Extensões do conceito de integral.
02/07 a 04/07/2018 Prova 3; Recuperação

DIAS NÃO LETIVOS NO SEMESTRE
Sexta-feira Santa
31/03/2018

Dia não letivo

03/04/2018

Aniversário da Cidade (Campus de Araranguá)

21/04/2018

Tiradentes

30/04/2018

Dia não letivo

01/05/2018

Dia do Trabalhador

04/05/2018

Dia da Padroeira da Cidade(Campus de Araranguá)

31/05/2018

Corpus Christí
Dia não letivo
Dia não letivo
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