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Objetivo Geral:
Conhecer funções e equações matemáticas que governam fenómenos físicos tíl.)ecosencontrados em engenharia.

'
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Compreender a teoria de números complexos.
Compreender e aplicar conceitos e resultados da teoria de equações diferenciais.
Aplicar transformadas de Laplace e Fouiier na solução de equações diferenciais.
Aplicar séries na solução de equações diferenciais.
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1. Números Complexos
1.1.Definição. operações, conjugado e módulo.
1.2.Representação geométrica de regiões do plano complexo,
1.3.Forma polar e exponencial.
1.4.Potêflcias e !'ãízes.
;
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1.5.Funções hiperbólicas
1.6.Favores
1.7.Aplicações.
1.8.Funções complexas-

Equações Diferenciais de Primeira Ordem

2

2.1.Definição e aplicações de EDOs de primeira ordem.
2.2.Separação de variáveis.
2.3.Equações lineares.
2.4.Equações exatas.
2.5.Fatores integrantes especiais.
2.6.Substituições e transformações.
2.7.Considerações sobre existência e unicidade de soluções
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Equações Diferenciais Lineares de Segunda Ordem
3.1.Equações Diferenciais Lineares de ordem n.
3.2.Equações homogêneas com coeficientes constantes.
3.3.Espaço de soluções e Wronskiano.
3.4.Equações não homogéneas.
3.5.Método dos coeficientes indeterminados e superposição

4. Soluções em Série para Equações Diferenciais Ordinárias de Segunda Ordem

4.1.Soluções de EDOs não lineares de valor,inicial
4.2.Soluções de Egos Lineares em séries de potência.
4.3.Soluções em torno de pontos ordinários.
4.4.Equações de Cauchy-Euler.
4.5.Soluções em torno de pontos singulares.
4.6.Método de. Frobenius.
4.7.Equações de Besse].

Transformada de Laplace.
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5.1.Definição e condições de existência.
5.2.Cálculo da Transformada de Laplace para funções elementares
5.3.Inversão da Transformada de Laplace.
5.4.Propriedadesda Transformada de Laplace
5.5.Função degrau unitário e delta de Dirac.
5.6.Soluçõesde EDOs utilizando a Transformada de Laplace.
5.7.Teorema de Convolução
5.8.Aplicações.

6.

Séries de Fourier
6.1.Definição da série de Fourier.
6.2.Série de Fourier de funções periódicas
6.3.Série de Fourier de Senos,e Cossenos.
6.4.Série de Fourier complexa.

6.5.Convergência uniforme e pontual.
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8.

Transformada de Fourier
7.1.Definição e condições de existência.
7.2.Cálculo da Transformada de Fourier para funções elementares
7.3.Inversãoda Transformada de Fourier.
7.4.Propriedadesda Transformada de Fourier.
7.5.Teorema de Convolução.
7.6.Aplicações

Equações Diferenciais Parciais
8.1.Definição e exemplgE

8.2.Condições de fronteira e condições in c ais
8.3.l\'métodode separação de variáveis

8.4.Equação do calor
8.5.Equação de Laplace
gb qltação da onda
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Desenvolvimento de exercícios manuscritos

3

do o p/afa.

:,=;:i:l=:ii:'
'

rr71a iMoõdle.

:: ,:l::.='::':,== ::.=.E=1.=:=J;'; l:::'Ê:::l=.= 1:::1JH;: ll:=':=

O aluno que não .presenciar pe.lo menos 75% das aulas'(neste caso 52 110rasaula) estará automaticamente
reprovado na disciplina(parágrafo 2" do artigo 69)
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O aluno com frequência suficiente e 3.0 $ MF g 5.5 terá direito a uma nova avaliação ao final do semestre. ('hamada
recuperação. KLL tparágrato 2' do artigo 70). Neste caso será atribuída ao aluno uma nota final NF. calculada pela
médiaaritméticasimplesentrea&IFea
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Ao aluno que não comparecer às avaliações ou não apresentar trabalhos no prazo estabelecido será abril)i,lidanota 0

@

concedido o direito de segunda avaliação somente ao aluno que por motivo de força maior e plenamente
Justrllcadcl deixar de realizar avaliações previstas no plano de ensino. Para tanto, o aluno deverá formalizar pecliclo
de avaliação à Secretaria Integrada dos Departamentos do CTS em até 3 dias úteis af)ós a avalíaçãc):apresentando
rompi'ovação laitigo 74).
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O pedido de neva avaliação deverá ser formalizado na Secretaria Intêu rasca cle Depai lamento

Para maiores esclarecimentos. sugere-se a leitura dos artigos 6)9: 70. 71, 72. 73 e 74 da refci-ida resolução

O aproveitamento nos estudas será avaliatlo mediante:
6
A aplicação de 3 provas escritas de resolução individual. valendo notas de 0 a lO
©

AplKação de uma prova substitutiva de algurTladas provas parciais escolhida pelo aluno. /\ nota que da prova
substituta\rasubstituirá a nota da prova parcial em qualquer situação (mesmo que essa nota se.ja menor do quc a
obtida na prova parcial), tornando se dessa fomla a nova nota parcial.
" -' ''
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A média das provas. MP. será calculada através da média aritméti(-a simples das notas das piavas:

Pi+P'2'eP'3
3

Caso o aluna obtenha 3,0 s A/tF$ 5,5 e tenha frequência suficiente. estará apto a fazei a recuperação (RECO.valendo notas
de 0 a 10: e que englobará todo o conteúdo programático. Conforme .lá descrito acima: a NF sela calculada })ela seguinte
equação:

NF.' - N4F +:RE(
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Conteúdo de cada prova
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Prova 1: (04/04/2018) Unidades 1, 2, e 3
Prova 2: (09/05/20]8) Unidade 4 e 5
Prova 3: (20/06/2D18) Unidade 6, 7 e 8

Prova de Reposição:(25/t)6/2018)
Prova de Recuperação:(02/07/2018
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26/02/2018a 02/03/2018

2'

05/03/2018a 09/03/2018

3'

12/03/2018a 16/03/2018

4'

19/03/2018a 23/03/2018

5'

26/03/2018a 30/03/2018

6'

02/04/2018a 06/04/2018

7'

09/04/2018a 13/04/2018

8'

16/04/2018a 20/04/2018

9'

23/04/2018a 27/04/2018

10'

30/04/2018a 04/05/2018

11'

07/05/2018a 11/05/2018

12'

14/05/2018a 18/05/2018

13'

21/05/2018a 25/05/2018

14'

28/05/2018a 01/06/2018

15'

04/06/2018a 08/06/2018

16'
17'

11/06/2018a 15/06/2018
18/06/2018a 22/06/2018

18'
19'

25/06/2018 a 29/06/2C)18

02/07/2018a 06/07/20t8

módulo. Representação geométrica de regiões do plano complexo Forma polar e
exponencial. Potências e raízes. Funções hiperbólicas. Favores. Aplicações.
Funções complexas.

EDOs I': Detiniçãoe apilcaçoesae [uus ue piiliiclí'-v-uç---'."'f"--u\uv
v
variáveis. Equações lineares. Eauacões exatas.
Edis
I': Fatores integrantes especiais. )uosLILuiÇues c udl ivii--a\vço.
Considerações

sobre ç

Egos ll': Equações Diterenctals Llneêl'es ae orueíii íi. c'lua\vç' ''v'-vb'.--b«'
com coeficientes constantes. Elp
iDOs ll': Equações nâo tlomogeneas. /vlelouo uus t,ucli'.-ç---ç' ---uç'ç- '--'--«vve superpostçao

Aula de dúvidas. Prova i.
Sol. Séries de EI)(.)s ll': boluçoes ae Luras ndu iliiediç>

Sol. Séries de LDUs ll': Lquaçoesae \-auciiy culci. avio\uçaç'-- v---v ub
cintos singu lares..Método de FrobçDÜ!: EgUgçÊS!.gS. Bessel

T. Laplace: Definição e conaiçoes ae exlstencla. ç-diluiu ua iiaii=-v'---aua u'.
Laplace para fu nções elementares. Inversão da Transformada de Laplace.
Prooriedades da Transformada de Laplace:
l r\'
F . l. . .= .. ,i . crv'\.
T. Laplace: Função degrau unltano e delta ae ulrac iuluçucõ uç '."-.'D
utilizando a Tiansfotmada
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T. Paul'iel': IrlversãoiJâ l rallsTorlllaaacle I'OLlrlCr.ríupi içuauçnua ll allilv' ---Hu"
de Fourier. Teorema de Convolução. Aplicaçgg!
r...-i. ....l:.x.,
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EDP: L)etlnição e exemplos. L-onalçoes ue irolilçlid ç cviiuiirvço 1111'.-a-a''--,'v-v

cleseparaçãode variâyç!!=!gugçêg.ga.ç2les

EDP: Equação cle Lapiace. LqyêÇêo aa onda.

Aula de dúvidas. Prova 3
Prova de ll chamada.
Prova Recuperaçãofinal.
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30/04/2018
04/05/2018
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31/05/2018
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Série de Fourier de Senos e Cossenos.
S. Fourier: Série de Founer complexa. t-onvergencta urlllQlllle e puiltua-. Fourier: Definição e condições de existência. Cálculo da Transformada de
Fourier para funções elementares.

21/04/2018
- 01/05/2018

de Laplacç

Aula de dúvidas. Prova 2.
S. Fourier: Detinição da serie ae rourier. )erre uc ruuiici uc lul-\-'çD

DATA
30/03/2018
31/03/2018
03/04/2018

uç valvl ll-l'--a-

Soluções de EDOs Lineares em séries de potência. Soluções em torno de pontos
ordinários
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Aprovado na Reunião do Colegiada do Departamento. ..:./

Aprovado na Reuniãodo Calegiado do Curso ll' /ê../
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