
Vl!.OBJETfVOS

Objetivo Geral

Resolver problemas básicos envolvendo cálculo diferenciale Integra
Utilizar ferramentas de apoio (calculadoras e softwares) na resolução de problemas

Objetivos Específicos

Identificar funções e analisar sua continuidade
Analisar intervalos de funções e desigualdades
Definir e calcular limites
Resolver problemas geométricos de cálculo diferencial
Determinar a derivada de funções diversas em situações práticas
Analisar o comportamento de funções e esboçargráficos
Resolver problemas de maximização e m nimiza .' ãn
Calcular integrais definidas e indefinidas
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Determinar áreas usando integrais

1. Funções

1 .1 . Representação de uma função-
1 .2. Modelos matemáticos.
1 .3. Transformações de funções.
1 .4. Calculadoras gráficas e Computadores
1.5. Funções exponenclais.
1 .6. Funções inversas e logaritmos.

2. Limites

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

O limite de uma função
Cálculo de limites.
Limites infinitos.
Continuidade.
Limites no infinito.

3. Derivadas

3.1 . Os problemas da tangente e da velocidade
3.2. Derivadas e taxas de variação.
3.3. Derivadas de funções elementares.
3.4. Regras do produto e quociente.
3.5. Regra da cadeia.
3.6. Derivação implícita.
3.7. Diferenciais.

4. Aplicações de Derivação

4.1 . Valores máximo e mínimo
4.2. O teorema do valor médio
4.3. Análise de gráficos.
4.4. Esboço de curvas.
4.5. Problemas de otimização.
4.6. Regra de I'Hospital.

5. Integrais

5.1 . Áreas e distâncias.
5.2. A integral definida
5.3. Teorema Fundamental do Cálculo
5.4.Integrais Indefinidas.
5.5. Teorema da Variação Total.
5.6. Regra da Substituição.
5.7.Integração por partes.
5.8. Integrais impróprias.
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O aluno que não presenciar pelo menos 75% das aulas (neste caso 54 horas-aula) estará
automaticamente reprovado na disciplina (parágrafo 2' do artigo 69).
Será considerado aprovado o aluno que obtiver média final MF z 6,0 ou nota final NF ? 6,0(artigo 72)
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O aluno com frequência suficiente e 3,0 g MF $ 5.5 terá direito a uma nova avaliação aoünal do semestre
chamada recuperação, REC (parágrafo 2' do artigo 70). Neste caso será atribuída ao aluno urna nota final
NF, calculada pela média aritmética simples entre a MF e a REC.
Ao aluno que não comparecer às avaliações ou não apresentar trabalhos no prazo estabelecido será
atribuída nota 0 (zero).

C) pedido de avaliação substitutiva, poderá ocorrer somente em casos em que o aluno, por motivo de força
or e plenamente justificado. deixar de realizar avaliações previstas no plano de ensino O aluno deverá

formalizar pedido de avaliação à chefia da Coordenadoria Especial de Física, Química e Matemática
(CE.FQMI via Secretaria Integrada de Departamento do Centro de Ciências, Tecnologias e Saúde dentro
do prazo de 3 dias úteis apresentando comprovação. ' ' '
Para maiores esclarecimentos, sugere-se a leitura dos artigos 69, 70, 71, 72, 73 e 74 da referida
resolução.
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A verificação do rendimento do aluno compreenderá frequência e aproveitamento nos estudos. os quais
deverão ser atingidos conjuntamente. Será obrigatória a frequência às atividades correspondentes a cada
disciplina, no mínimo a 75% das mesmas (Frequência Suficiente - FS), ficando reprovado o aluno com
maisde25%defaltas(Frequência Insuficiente-FI). ' ' ' ' ' ' ''
Serão realizadas três provas individuais, escritas e sem consulta:/'. ./'~ e/'
A média final será calculada com a média entre as provas:

@

©

©

®

@

As datas das provas poderão ser alteradas de acordo com as necessidades do curso e do andamento do
cronograma.

A nota mínima para aprovação na disciplina será .W/;?6.0 (seis) e Frequência Suficiente (FS). (Art. 69 e
72 da Res. n' 17/CUn/1997). '
O aluno com Frequência Suficiente(FS) e média das notas de avaliações do semestre MF entre 3.0 e 5.5
terá direito a uma nova avaliação no final do semestre (REC), exceto as atívidades constantes no a:rt.70, $
2'. A Nota Final ( .v/.. ) será calculada por meio da média aritmética entre a média das notas das avaliações
parciais ('V/.- ) e a nota obtida na nova avaliação (REC). (Art. 70 e 71 da Res. n' 17/CUn/1997)
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Caso seja constatado plágio ou reprodução fraudulenta em avaliações e trabalhos, será atribuída nota 0
(zero) aos envolvidos, sem que essa nota possa ser substituída.

Resalnno7/CU naogcomparecer às avaliações terá atribuída nota 0 (zero) nas mesmas. (Art. 70. $ 4' da



Observações

Conteúdo e data das avaliações

® Prova l:'i7/04 -- Unidades l e 2
© Prova 2:29/05 --Unidade 3 e 4.
@ Prova 3:03/07 - Unidade 5.

8 Recuperação: l0/07 -- Todas as unidades

XII. Feriados previstos para o semestre

03/04
19/04
20/04
21/04
01/05
04/05
20/06
21/06
22/06

Aniversário de Araranguá

Dia não letivo
Feriado de Tiradentes/ Páscoa
Dia do Trabalhador
Dla da Padroeira de Araranguá
Corpus ChristiSP
Dia nãoletivo
Dla não letivo
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XI. CKONOCkAiVU TEÓRICO/PRATICO
AULA

(semana)
DATA ASSUNTO

la
11/03 a 15/03 Apresentação do Plano de Ensino. uniaaoe i. l . l. l.z e i-'t-

Atividades da semana de recepção aos calouros.
2a 18/03 a 22/03 Unidade 1: 1.2, 1.3 e ].4.
3a 25/03 a 29/03 Unidade 1:1.5 e 1.6.
4a 01/04 a 05/04 Unidade 2: 2.1, 2.2, 2.3.

5a C18/04 a 12/04 Unidade 2: 2.4 e 2.5.
6' 15/04 a 19/04 Prova 1 : Unidades l e 2.
7a 22/04 a 26/04 Unidade 3: 3.1. 3.2 e 3.3.
8a 29/04 a 03/05 Unidade 3: 3.4.
ga 06/05 a l0/05 Unidade 3: 3.5 e 3.6.
10a 13/05 a 17/05 Unidade 3: 3.7. Unidade 4: 4.1, 4.z, 4.ó e 4.4.
1 1 a 20/05 a 24/05 Unidade 4:4.5 e 4.6.
12a 27/05 a 31/05 Prova 2:Unidade 3 e 4.
13' 03/06 a 07/06 Unidade 5: 5.1, 5.2, 5.3 e t).4.
14a l0/06 a 14/06 Unidade 5: 5.5 e 5.6.
15a 17/06 a 21/06 Unidade 5: 5.7.
16; 24/06 a 28/06 Unidade 5: 5.8.
17a 01/07 a 05/07 Prova 3: Unidade 5. Avaliações Ge Keposlçqg=
18; C)8/07 a 12/07 Prova de Recuperação e entrega das nota!:



Cálculo com Geometria Analítica Volume 1. la edição. São Paulo

Os livros acima citados constam na Biblioteca Universitária e Setorial de Araranguá
também podem ser encontradas no acervo da disciplina. via sistema Moodle.
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