
 

 

PLANO DE DISCIPLINA 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

Nome: CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 

Curso: CST EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 

Período: 1º 

Carga Horária Semestral: 100 h 

 

EMENTA 

Limites. Continuidade e derivada de funções reais e suas aplicações. Integral 
indefinida, integral definida, teorema fundamental do cálculo. Técnica da substituição 
e aplicações da integral definida. 

 

OBJETIVOS 

Geral 

 Desenvolver os conceitos introdutórios do cálculo sob o ponto de vista geométrico 

(gráficos), numérico (tabelas), algébrico (formulas) e linguístico (descrição verbal e 

escrita), desenvolvendo também a construção dos modelos matemáticos de 

problemas das áreas científicas e tecnológicas envolvendo as noções de limites, 

continuidade, derivabilidade e integrabilidade de funções de funções reais de uma 

variável real, bem como desenvolver sua capacidade de leitura, escrita e discussão 

dentro de um ambiente interativo, trabalhando em grupo e utilizando ferramentas 

computacionais. 

Específicos 

 Desenvolver intuitivamente o conceito de limite e suas principais propriedades;  

 Desenvolver intuitivamente o conceito de continuidade e suas principais 

propriedades;  

 Desenvolver intuitivamente o conceito de derivada, suas propriedades e regras de 

derivação;  

 Aplicar o conceito de derivada a problemas relacionados às áreas cientifica e 

tecnológica;  

 Construir modelos para resolver problemas envolvendo funções de uma variável 

real e suas derivadas;  

 Aplicar o conceito de integral de uma função de uma variável real, apresentando as 

suas diferentes representações e o aplicando a problemas relacionados às áreas 

cientificas e tecnológicas;  

 Apresentar as relações entre derivadas e integrais;  



 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Limites e continuidade de uma função de uma variável real 

 Definição 

 Propriedades dos limites 

 Limites laterais 

 Limite da função composta 

 Teorema do confronto 

 Limites no infinito 

 Limites infinitos 

 Limites fundamentais 

 Continuidade de funções reais 

 Propriedades de funções contínuas 

2. Derivadas 

 Definição e exemplos 

 A reta tangente 

 Continuidade de funções deriváveis 

 Derivadas laterais 

 Regras de derivação  

 Derivadas de função composta (regra da cadeia) 

 Derivada de funções inversas 

 Regra de L’Hôpital 

 Derivada das funções elementares  

• Derivada da função exponencial 

• Derivada da função logarítmica 

• Derivadas das funções trigonométricas 

• Derivadas das funções trigonométricas inversas 

 Aplicação da derivada  

• Propriedades geométricas de gráficos e funções 

• Máximos e mínimos relativos e absolutos de funções de uma variável real  

 Taxa de variação  

3. Integração 

 Integral indefinida 

 Propriedades da integral indefinida 

 Tabelas de integrais imediatas 

 Técnicas de integração por substituição, integração por partes e frações 

parciais 

 Integral definida e Propriedades. 

 Teorema Fundamental do Cálculo 

 Desenvolver no aluno a habilidade de calcular derivadas, integrais e traçar gráficos 

utilizando ferramentas computacionais;  

 Fazer com que o aluno aprenda a utilizar um software computacional como 

ferramenta auxiliar na aprendizagem do cálculo e da Geometria analítica;  

 Levar o aluno a ler, interpretar e comunicar ideias matemáticas. 



 Integração de funções trigonométricas. 

 Aplicações da integral definida (área entre curvas) 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 Aulas expositivas utilizando os recursos didáticos disponíveis;  

 Aplicação e resolução de exercícios propostos, seminários individuais ou em grupo 

e trabalhos extraclasse;  

 Aplicação de trabalhos individuais ou em grupo. 

 

 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

 Quadro branco; 

 Marcadores para quadro branco; 

 Projetor de dados multimídia; 

 Softwares matemáticos para visualização e manipulação de propriedades 

geométricas e algébricas dos conceitos matemáticos; 

 Softwares específicos para a escrita de textos matemáticos. 

 

 

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 Realização de provas escritas; 

 Resolução de listas de exercícios individuais. 
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