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1.IDENTIFICAÇÃO DA . :.. .

COMIGO NOME DA DISCIPLINA
NaDEm'10RAS'AULA

SEMANAIS
TEÓRICAS li {; PRÁTICAS

TOTAL i)E HORAS;AUL,4
SEMESTRAIS

rQu7106 Cálculo IV 4 *' 1 ,! o  

HORÁRIO ':, ~.' MODALIDAt)E
TURMAS TEÓRICAS TURMASPRÁTICAS .I' i = Presencial

0465$ = 2.1620(2) e 4.]620(2)    

111. PRE-REQUISno(s)
CODIGO NOME DA DISCIPLINA

FQM710S Cálculo ll l

v. JUSTI FICATl\a
Complernentár os conhecimentos básicos de cálculo diferencial'apara que o aluno possa compreender de fonTla mais
abrangente as suas,aplicações nas disciplinas específicas do curso de engenharia.. :. l<'Í .: : "? ..

VI. EMENTA

Números ccnmplexos. Equações diferenciais de primeira ordem. Equações li.neares de segunda ordem. Soluções em série para
EDO's de segunda ordem (furlções de Bessel). Transformada de..Laplace. Transformada de .FÓurier. Séries ,de Fourier
Eauacões d iferenciais. parciais.

vll.onJETlvos
Objetivo Geral:

. Conhecer funções e equações matemáticas que governam fenâmentls físicos típicos encontrados êm engenharia

Obietivos Específicos:

Compreender a teoria de números complexos
Compreender e aplicar conceitos e resultados da teoria de equações diferenciais.
Aplicar transformadas de Laplace e Fourier na solução de equações diferenciais
Aplicar séries na solução dê equações direi'enciãÉ.

VIII. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. Números Complexos
1.1.Definição, operações, conjugado e módulo.
1.2.iRepresentação geométrica de regiões do plano complexo
1.3.Forma polar e exponencial.
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].4.Potências e raízes.
1.5.Funções hiperbólicas
1.6.Fasores.
1.7.Aplicações .

1.8.F:unções complexas.

2 Equações Diferenciais de Primeira Ordem
2.1.Definição e aplicações cle Edis de prim?ira ordem,
2.2.Separação de variáveis
2.3.Equações lineares.
2.4.Equações exatas.
2.5.Falares integrantes especiais.
2.6.Substituições e transformações.
2.7.Considerações sobre existência e unicidade de soluções

3' 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 homogêneas.
315.Método dos coeficientes indeterminadas e superposição

4 Soluções em Série para Equações Diferenciais Ordinárias de Segunda Ordem
4.1.Soluções de EDOs não lineares de xralor 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 erTI tornc} de pontos singulares.
4.6.Método de Frobeilius
4.7.Equações de Bessel.

5. Transformada de Laplace
5.1.Definição e condições de existência.
5.2.Cálculo da Transformada de Laplace para funções elementares
5.3.Inversão da TFansfomlada de Laplace.
5.4.Propriedades da Transformada de Laplace.
5.5.Função degrau unitário e delta de Dirac.
5.6.Soluções de Edis utilizando a Transformada de Laplaêe.
5.7.TeoreiTia de Convolução.
5 .8 .Aplicações

6 Séries de Foulier
6.1.Definição da série de Foui-ier.
6.2.Série de Fourier de funções periódicas
6.3.Série de Fourier de Senos e-Cossenog.
6.4.Série de Fourier complexa.
6.5.Convergência uniforme e pontual.

7 Transformada de Fourier
7.1.Definição e condições de existêrlcia.
7.2.Cálculo da Transformada de Fourier para funções elementares
7.3.Inversão da Transformada,de Fourier.
7.4.Propriedades da I'ransformada de Fourier.
7.5.Teorema de Convolução.
7.6.Aplicações



Equações D.iferenciais Parciais +.f

8.1.Definição e exemplos
8.2.Co.adições de fronteira e condições iniciais
8.3.Método de sep.oração de vanaveis

Equação d8.4 o calor.
8.5.Equação de Laplace.

6.Equação da onda

IX. METODOLOGIA DE ENSINO/ DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA
1. ,Aulas expositivos intercaladas com discussões.
2. ,[)esenvolviúentó de exercíc.ios màniiscritos.
3. À4aterial de apoio postado em ambientevii;tuas usando d plufaóorrna À4oodle.

X. MET0001-0GIA E iNSTRUA4ENTOS OE AVAUAÇAO

A vej'ificação do rendimento escolar rompi'eenderá frequência e aproveitamento nós e$tuda$, oi quais deverão ser atingidos
conjuntamente. Os critérios de aprovação oü não na disciplina são regidos pela Resolução 17/CUn/97 disponível em
LIED;ZZwBIBcmlm:118c.br/ensino/Resojuç49ljj:BIDÉ, a qual determina que:

B O aluno qüe não presenciar' pelo Menos 75% das aulas.(neste"'caso 52 horas-at)la) estará automaticatnente
reprovado na disciplina (parágrafo 2' do artigo 69).

el~. Será considerado aprovado o aluno qtle obtiver média.final /UF z 6,0 ou 'nota final NF 2 6,0 (artigo 72)
e Todas as avaliações serão expressas através de natas graduadas de 0 a 10f não podendo sbi ftacionadab aquém ou

além de 0,5: As orações intermediárias serão arredondadas para a graduação mais próxima, sendo aífrações 0,25 e
0,75 respectivamente arredondadas.:para .0,5 e 1,0. Dessa forma, o aluno que obtiver MF = 5J5 terá esta média
arredondada para 6,0 e estará automaticamente aprovado (artigo 71)

e O aluno com frequênciasuficiente e 310 k MF g 5,5 terá direito a uma nova avaliação ao.final do semestre, chamada
recuperação, REC (parágrafo 2' do artigo 70). Neste caso será atribuída ao aluno uha nota final NF, calculada pela
média aritmética simples entre a MF e a REC

B Ao aluno que não comparecer às.avaliações ou não apresentar trabalhos no prazo estabelecido será atribuída nota .0
(zer.).

e Será concedido o direito de segunda avaliação somentelaolaluno. qué.por motivo de fôrça maior e plenamente
justificado- deixar de realizar avaliações previstas no plancl de ensino. Para tanto, o aluncl deverá fortnalizar pedido
à Chefia do Departamento de Ensino ao,qual a disciplina pertence, dentro do prazo de. 3 (três) dias úteis,
apresentando documentação comprobatória

o O pedido'de nova avaliação deverá ser formalizado na Secretaria Integrada de Departamento
o A Nova Avaliação seiáfreaiizada no final dc} $en e$!:i'e íêtivo. anãs a {erí:eira avaiãacãí} e agites da

Fava de recuoeracão.
+ deverá formalizar pedido de avaliação à Secretaria Integrada dos '[)épartainentos dü CTS em até 3 dias úteis após a

avaliação, apresentando comprovação (artigo 74),
e- '. Para maiores esclat'ec:imefltos, sugere-se a leitui'a dos artigos 69, 70, 71, 72, 73 e 74 da refer,idla resolução.

Instrumentos de Avaliação:

C) aproveitamento nos estudos será. avaliado mediante:
p- A aplicação de 3 provas escritas de resolução individual, valendo notas de 0 a lO.
B Aplicação de uma prova substitutiva de alguma das provas parciais'escolhida, pelo aluno. A nota que. da prova

substitutlva su.bstituirá a'nota da prova parcial em qualquer situaçãc} (mesmo que,essa nota seja menor dc} que a
obtida na prova parcial), tornando-sé dessa forma a nova nota parcial.

B A média das provas, MP, será calculada através da média aritmétka simples das notas das provas:
- 'P/+ P9+ P:

l/P - -:-:-=:-:-=..-.==

Caso o aluno obtenha 3,0 s MF s 5,5 e tenha. frequência suficiente, estará apto á.fazer a lecuperâção (RECO, valendo. notas
de 0 a 10,. e qud englobará todo o conteúdo programático. Conforme já descrito acima, a N'F será calculada pela seguinte
equação:

WF t REC
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Prova 1:. (04/09/2019) Unidades l\ 2, e 3
Prova 2:(23/10/2019) Unidade 4 e 5
Prova 3: (2Z/11/2019) Unidade 6, 7 e 8
Nova Avaliação: (ü L/ 1 2/20 19)
Prova de Recuperação:(03/12/2019).

XII. tei'dados orevistos cara {} semestre~2Q} 9. 1 :

   
07/09/2019
12/10/2019

Indeoendência do E$rasil

Nossa Serlhora Aparecida

XI. CKONOGKANtA TEÓRICO/PRATICO
A!.jLA

(semal*a}
DATA ASSUNTO

1 ' 05/ü8/2ü19'a 09/(}8/2019

Plano de Ensino. Números Complexos: Definição, operações, conjugado e
módulo. Representação geométrica de regiões do plano complexo. Forma polar e
expónencial= Potências e raízes. fjunções hiperbólicas. Favores. Aplicações
Funções complexas. '. EDOs I'; [)efinição e ap]icações de Edis de palmeira
ordem{ Separação. de variáveis.' Equações lineares. Eqtlações exatas.

2' 12/08/2019;a 16/08/2019
Egos I'; Fatores integrantes especiais. Substituições e transformações.
Considerações sobre existência e unicidade de soluções.(13, 14, e 15 - Semana
Aciidêi rica d !:i mudaria de ('oiYlp&3tação

3 19/o8/2019 ã 23/08/2019 Edis ll': Equações Diferenciais LineáreÉ de ordem fi. Equações homogêneas
com coeficíentesconstantes. Espaço de soluções e Wroilskiano.

4' 26/08/2019 a 30/08/20i9 Egos ll': Equações não homogêneas. Método dos coeficientes indeterminadas
e superposiçao

5 02/09/2019 a 06/09/2019 Aula de dúvidas.aprova l.

6 [}9/09/2019 a 13/09/2019
EI)Os ll': Equações de Cauchy-Euler. Sol. Sérios de Edis .ll': Soluções de
iDOs não lineares de valor inicial. Soluções de EDOs Lineares em séries de

otência. Soluções em tomo de pontos. ordinários

7' 16/09/2019 a 20/09/2019
Sol. Séries de EDOs lla: Soluções de EDOs não lineares de valor inicial
Soluções de Edis 'Lineares em séries de potências Soluções em torno de pontos
ordinários.

8' 23/09'72019 a 27/09/2Q19 Sol. Séries de EDOsúll': Soluções em torno de pontos singulares. Método de
Frobenius

9; 30/09/2019 a 04/10/2ü 19 Sol. Séries de Egos ll': Método de Frobenius. Equações de Bessel.

10' 07/]0/2019 a ll/l0/2019
T. Laplace: Defin.ição e condições de existência. Cálculo da Transformada de
Laplace para funções elementares. Inversão da Transformada de Laplace.
Pr.opriedades da Transformada de Laplace.

1 1 14/]0/2019 a 18/10/2019 T. Laplace: Função degrau unitário'e delta de Dirac. Soluções de EDOs
utilizando a Transformada de Laplace. Teorema de Convolução.;Aplicações

1;2' 21/10/2019 íl 25/:10/2019 Aula de dúvidas. Prova 2.

13' 28/10/2019 a 01/11/2019

S.Tourier: Definição da série de Fourier. Série de Fourier de funções periódicas
Série de Fourier de Senos e Cossenos. Série de Fourier complexa. Cõnveigência
uniforme e pontual. T. Fourier: Definição e condições de existência. Cálculo da
Transfon-nada de Fourier para funções elementares.

14 04/11/2019 a 08/11/2019 T. Fourier: Inversão da Transformada de Fourier. Propriedades da Transformada
de Fourier. Teorema de Convolução. Aplicações

],5e 11/1.1/2019 a 15/11/2019 EDP: Definição e exemplos. Condições de fronteira e condições iniciais: Método
dó separação de variáveis. Equação do calor.

16' l$/17/2019 a 22/11/20f9 E!)P: Equação de Laplace. Equação da onda
Aula de dúvidas. Prova 317' 25/11/2019 a,29/11/2019

02/12/2019 a ü6/12/201918' Prova de ll chamada. Prova Recuperação final.
19'    
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co.ntorno. 9: ed: Rio de Janeiro; Livros Técnicos e Científicos, 2D10..607 p.

2) STE\À/ART. games. Cálculo. 6. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2010..688p. Volume 2

3) KREYSZIG. Erwin. .Matemática superior para engenharia. 9.ed: Rio de'Janeiro; Livros Técnicos e Científicos,
2a09. 288p. Volume 2;

XIV. BIBLIOGRAFIA C'IMPLEMENTAR

1) .' ZILL, Dennis G.; CULLEN, Mit:hael Ri Equações diferenciais. 3.ed. São Paulo! Pearson; Makron Books.' 2001. 473p
Volume 1.

2) ZILL,,Dennis G ; CULLEN, A4iéhael R. Equações diferenciais. 3.ed. São Paulo: PearÉ.on MakPon Books, 2001?434p
Volume 2

3). STEPHENSON, Geoffrey. alma introdução as equações diferenciais parciaisi para estujdantes de"ÊiênciaF
São Paula: Edgard Blucher, 1975. 122 p

4)l AXILA;. Geraldó. Variáveis~.complexas ê aplicações. 3. ed. Rios de .Janeiro: LTC, 2(108 271p.
FIGUEIREDO, Djailcn Guedes de; NEVES,'Aloisio Freiria. Equações diferenciais aplicadas...3. edl Rio.de Janeiro:
LUPA. 2008: 307p.
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