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!$. g'RE-REQUl$ÊTO(S)

CODIGO NOME DÂ D}SCêPLgNÂ
PQu7xoa Cálculo i

IV. CURSO(S) PARA O(S} QUAL(IS) A DISCIPLINA É OFERECIDA
Bacharelado em Erlgenharia de Conlputaçâo
Bacharelato enl Engenhariade Energia
V.3USTÊggCATiVÂ
Esta disciplina propõe resolver integrais de unia variável usando difererltestécniccasde IrlTegracão.CQmaplicações

no cálculode áreas e volumes.Funções cie várias variáveis também são obleto de estudo: como o cálculo cle
Integraismú t p g! ç qçt ygdas parciais.
yÊ. EMENTA

Métodos de Integração. Aplicações da integral definida. Funções de valias valiãveis [)eriva(Jas palcié3is Ap]]cações

das derivadas

oarclais. integração

mCfitlola.

V$!.OB3ETÊVOS
Objetivo Geral
Fanli[iar[zar o estu(jante coill as ferramentas matemáticas elos cã]cu]os c]iferenciai e irltegial. íonaarldo-o
apto à resolução de prol)lemas de Física e Engenharia

Objetivos Específicos
Resolver ir)tegrals Indefinidas usando cJiferentes métodos de integração.
6
6
@

e

Aplicar o conhecinaentode integrais no cálculo de áreas, volumes e comprlnlento (ie arco
identificar ftlnções de várias variáveis e cletermlnar seu domínio

Calcular limitesde várias variáveis
Ccalcularderivcadasparciais e entender o uso das regras da ccâdeiâ.
Resolver prol)le111as
de rllaximização e minimização para funções de várias va: lãx/eís
Resolver integrais duplas e aplicar no cálculo de áreas e volumes
Resolver integrais triplas e aplicar no calculo de volumes
Usar rllucíailçade variáveis, com foco nas coorderladas molares.cilíndricas e esféricas

/\Í)ligações de integrais Entiltiplas.coillo centro de massa de sólidos e moíllenlos de Inércia

:ÊÉÊ.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Unidade 1: f.'métodos
cleintegraçãoe apl cações da intecgral
definida
'

Integrais tÊlgoíioEnétricas
Substituição Eiigononlétrlca
Integração de furlções racloncais poí frações Í)arciais

Ap[[caçães da irlteglai (]efinic]a:volumes e áreas c]e superfícies de sólidos de revolução comi)rlmento de
â.rco

Unidade IÊ: Coorcleilaclaspoicarese estudo de funções de várias variáveis
9 Coordenadas polares: cãlcLtlocle áreas de regiões planas e cotllf)cimentode arco
Definição e (Jorníllio clefunções de valias variáveis
Cultas (ie 11ível eü gráficos de superfícies
Superfícies cle ílivel
Liitliies cie funções de vãElits variáveis
Conta F]u]c]ad e
Derivadas f)í\ícials

[)iferellciai)l]idade.diferenciais e aprox]rnações ]ineares
Regra c]a ca(ceia para derivadas totais e parciais
Plallos {ange11Ees

Extremos locílis e absolutos e pontos de sela
PíoblerTlas de rTlaxlmização e minis)llzação

Método dos rnuliif)llcadores cle Lagratage

Unidade ll!: Integtals Mültif)la.s e/\plicações
@

[rltegrais c]ul)]as eln cole-(penadas cartesiar]as

Cálculo cie volumes e are(is (ie curvas l)largasusando integrcaisduplas
Mudança de variável: Jacobianos enl dt,las variáveis
[níegrais c]ul)ias eíl] coordenadas polares
lllíegtais trl})las en] coorde'nadas carteslatlras
Cálculo

de val i

es usando

Integícals !rupias

MudaÊlçade vailàveí: Jacot)icanosem três variáveis
Ir tegrais triplas en] coorderladas cilíndricas
IElteyri\lstriplas eiR coorderladas esféricas
AI)]ici\(:ões;: cellEro (]e cgravidadee rrlomentos de inércia

ÊêX.METQDOLOGêA DE EN$!NO / DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA
,Ruía exoositlva e dlaíoaada cclEno aluno. com resolução de exercícios ern sala de aula,

. MGTODOLOGÊAE INSTRUMENTOS DC AVALIAÇÃO
.
A verificaçãodo ren(]irnentoescolar compreenderáfrequência e aproveitamentonos estudos.os quais

.

.
.

(deverão ser z\tirlcg
(]os conjuiatarrlente.Será oi)rlgatoria a frequência às atividacles correspondentes a cada
disciplina. ilo r lininaoz\ 75'% das mecenas(Frequência Suficiente - FS), ficcarndonela reprovado o aluno que
não corTlpaiecer i\ mais de 25'H}das atividades(Frequência Insuficiente -- FI)

Avaliações escritas: para ccaclaunidadedo contendoprogramáticoa avaliaçãoserá constituídade uma
prova escrltcaindividual e seíll consulta. A rrlédia final (MF) será calculada pela média aritmética clãs provas
reaiizacias. As (latas das provas Í)oderão ser alteradas conforme as necessldcades do curso e andamento cia

dlsclplli a,

A nota i]] nlí lél para al)rovação ila disciplilla será MF:>=6.0 (seis) e Frequência Suficiente (FS). (Art. 69 e 72
dcaRes. n" 3..7/CUn/}997).
C) aluno covil f:sequência Suficiente (FS) e média das notas de avaliações do semestre MF entre 3.0 e 5:5 terá

diieiEOa dellaílova avcailacãono fiicaldo semestre (REC). excetoas catlvldades
consta11tes
no an.70: g 2". A

Nota Final (NF} seta calculada i)or meio da nlêdi&arltrnéllcaentre a média das notas das cavaliaçõesparciais
ÍMF) e a Elotaobtida na tlovâ avallacão fRE(;), (Aít. 70 e 7X da Res. no 17/CUn/1997)

Ao aluno que não compcareceràs avaliações ou r ão apresentar trai)talhosno prazo estai)eleGIdoserá âllibuidca

110ta0 (zero) (Art. 70. S 4' da Res. n' ]7/Cun/1997)

Avaliação de Reposição:

Pedido de Nova AvCa[iaçãoem caso de petc]apor motivo c]e força ílle\]or- Art. 7a (]a f es. rl' L ?/Cun/97: C)
aluno, que por motivode força maior e plenannenteJustificado. deixar de recalizaiatividades avaiiaílvas prevlslas
ilo plano de et[slno. deveis formalizar pedido a Chefia cJo Depai]at]]ento de Ensi110 ao (] ial a disciplina
pertence, dentro da l)vazo de 3 (três) dias Úteis: at)resentanclo documentação cornplobatorla
C) pedido de nova avaliação devera ser formalizado rlã Secretaria InteqracJade Departarllenío

A Nova Avaliação será realizada no final do semestre lesivo.após a terceira aviailacão.em dia a ser

con3blnado

<i.CRONOGRAMATEÕRICO/PRATiCa
AULA
DATA
semana.l

30/07

2':

3"
4*

].3/08
2D/08

27/08
03/09

5;

7"

17/09
24/09

9"

04/08

Substituição trlqonométrlca.
SLlbs ltulção {iÊqonon)étrlca. f uilções rácio als

25/08
01/09

integração

de fulflções racial als pc>r fiações

']

l3arcléàls.

iApttcações: comi)}lnlenÍO (ie arco.

iAolicacÕes: ãtea e volLinlede sólidos de revol !cão
],a PROVA ESCRITA.

Funções cle várias variáveis.

..J

Llinites e continuidade de funções de várias variáveis
Detivaclas parciais e planos tangentes

22/09
29/09

jpjanos tangentes e r.ea ía cla cgqg©.pgllg.çlg!!y.cglilgEí29:K!.glb

].2"

08/10
15/10

13''

22/1Q

27/10

29/10

03/]X

0511

IRevlsão. integrais trlqonométricas

ll/oí}

lX"

15:"

ASSUNTO

jvaigles rrláxirTlos e U.l.nirrlos cle fLl111çgçs
cle várias vcaliâ\reis.
IAnttcações. 2a PROyÃ ESCRITA.

20/10

Introdução ao estudo dcaIntegraldupla: defliaiçãoe prnt)rie(lzldes
IApllcacões clãs integrais duplas
Integrais trlolas: coor({e})idas retallQulares

]o/ll

17/11

16"

12/2.1

17"

19/&} - 24/11

- ,4
.J

Integrais triplas: cilíndricas e esférlccas.

h/mudança
cle variável. Coordenadas polares. rel:Elrlgularese esféricas
IApilcaçães.
Ê3- PROVA E$CRÊTA E PROVAS DE REPOSIÇÃO
AVAL-iAÇAO OE RKCyj?EPACAO

26/11 - 0]./].2

03/12 -.05/12

Horário de Atendimento ao$ atuno$: 2:'-fediadas ]..4:30às 3.5:3Q
Local: sala 104. MatoAlto
DATA
07/09
08/09
}2/10
13/20

28/}0
02/11
03/1Z

15/1}
17/11
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Proclamação

da Repul)licz\

[
ni n nãoletivo
n àn lptixrn
Dia

--

-

--

..

-

.

-«--- "
-.

-

--

. .... .

...

.
UP

--

-V

gÊ8.B98LÊOGPÂFiÂ BÁSICA

integração. 6. ed. São Pauis: PearsornPrentlceHall. 2007.448p.
2 - GONÇALVES, blirianBussl FLEMMING. Diva Marília.Cálculo B: ft,loçõesde várias variáveis, Integrais
múltiplas,

inleglgj!

curvilíneas

e de su

g111g.C.$!2P.

3 - STEWART, Jades. Cálculo. 7 ed. São Paulo: Cengage Learning, 2014. Volumes l e 2
ANTON. Howard. Cálculo: um Novo Hori;Qntç: 8: ed Porto Alegre: Bookman, 2007. Volumes l e2

V.BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
PINTO, DiomaralMORGADO. Mana Cândida f:erreira.Cálculo diferencial e integral de funções de várias

ariáveis. 3.ed. Rlo de Janeiro: UF:RJ, 2009. 348 p
6 - SIMMC)NS, George Fin]ay. Cá]cu]o com geometria ana]ítica. ]. ed. São Pau]o: Pearson Makron Books, ].987
olume l

7 - THOMAS, George BrintonlWEIR. MauriceD.l HASS, Joel. Cálculo. 12. ed. São Paulo: Pearson,2012. Volumes
]. e 2

8 - LEITHOLD. Louis. Cá]cu]o com geometria ana]ítica. 3. ed. São Pau]o: Harbra, 1994. Volumes ]. e 2
9 - GUIDORIZZI. HanliltonLuiz. Um curso de cálculo. 5. ed. Rlo de Janeiro: LivrosTécnicos e Científicos.2001.
'olumes l e 2

Os livros acima citados constam na Biblioteca Universitária e Setorial de Araranguá
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