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Plano de Disciplina

1. Identificação da Disciplina

1.1 Nome da Disciplina:

1.2 Pré-Requisito:

1.3 Carga Horária:

1.4 Período:

1.5 Núm. de Créditos

1.6 Curso:

CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL

II

Cálculo Diferencial e Integral I

83 horas/ aula

4o

5 Aulas/ Semana

LICENCIATURA EM MATEMÁTICA

2. Ementa
Técnicas de Integração, Integrais impróprias, sucessão e séries numéricas, curvas plana e co-

ordenadas polares, funções vetoriais e curvas no espaço.

3. Objetivos da Disciplina

3.1 Geral:
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Proporcionar ao aluno o conhecimento das técnicas de integração e das integrais im-

próprias de funções reais com a finalidade de aplicá-las na modelagem e resolução

de diversos problemas. Compreender os conceitos e o comportamento das sequências

numéricas e das séries numéricas e das séries de potências infinitas. Desenvolver os

conceitos de limites, continuidade e diferenciabilidade para funções vetoriais de uma

variável real. Apresentar alguns vetores importantes no estudo de curvas no espaço.

Compreender a aplicabilidade das coordenadas polares no plano e das coordenadas cilín-

dricas e esféricas no espaço tridimensional para resolução de problemas relacionados ao

cálculo de integrais.

3.2 Específicos:

• Investigar as técnicas básicas de integração e efetuar as aplicações da integral nas

áreas científicas e tecnológicas.

• Estender o conceito de integração para funções ilimitadas e para funções definidas

em toda a reta real ou em uma semi-reta a fim de tornar possível o calculo de áreas

de regiões ilimitadas.

• Compreender o significado do limite de uma seqüência numérica bem como da

convergência de uma série numérica;

• Saber determinar o domínio de uma função definida por uma série de potências e

está habilitado a desenvolver as principais funções elementares do cálculo em séries

de potências;

4. Conteúdo Programático

4.1 Técnicas de Integração:

• Mudanças de Variáveis;

• Integração por Partes;

• Funções Racionais e Frações Parciais;

• Integrais Trigonométricas;

• Integrais Impróprias;

4.2 Seqüências e Séries Numéricas:
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• Conceitos Preliminares: limitação e monotonia;

• Seqüências Convergentes.

• Fundamentos Gerais de Séries Numéricas;

• Série Geométrica, Série Harmônica, Séries de Encaixe e p-séries;

• Teste do n-ésimo termo;

• Propriedades de Séries;

• Séries de termos positivos;

• Testes de convergência: Comparação, Integral e Comparação no Limite;

• Séries Alternadas;

• Critério de Leibniz;

• Teste da Razão.

• Teste da Raiz.

4.3 Séries de Potências :

• Definições e Exemplos

• Intervalos de Convergências

• Derivação e Integração

• Polinômio de Taylor

• Série Binomial

4.4 Funções Vetoriais de uma variável:

• Operações com funções vetoriais;

• Limite e continuidade;

• Derivada;

4.5 Curvas no espaço:

• Representação Paramétrica;

• Curvas regulares;

• Vetor tangente e comprimento de arco;

4.6 Coordenadas polares, cilíndricas e esféricas

5. Metodologia de Ensino
O conteúdo programático será desenvolvido por meio de aulas expositivas em sala de aula,
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com a resolução de exemplos de aplicabilidade da teoria apresentada previamente. Serão

utilizados Softwares matemáticos para visualização e manipulação de propriedades geométri-

cas e algébricas dos conceitos matemáticos e softwares específicos para a escrita de textos

matemáticos.

6. Avaliação do Processo de Ensino e Aprendizagem
Além das Tarefas individuais extra-classe que, possivelmente, serão solicitadas no decorrer

do semestre letivo, serão aplicados 05 avaliações: 02 avaliações individuais e sem consulta;

01 avaliação individual e com consulta; 02 trabalhos em grupo. À exceção dos trabalhos em

grupo, todas as demais avaliações individuais ocorrerão em sala de aula. Para os alunos fal-

tosos de uma das avaliações realizadas, será realizado um exame de reposição contemplando

o conteúdo referente a cada exame de avaliação realizado.

A média parcial resultará da média aritmética das atividades realizadas.

O Exame de Avaliação Final corresponde otalidade do conteúdo abordado durante o semestre

letivo e será realizado pelo aluno que obtiver média parcial (MP ) maior ou igual 4,0emenordoque7,0.4, 0 ≤

MP < 7, 0OndeaMPamdiaaritmticadostrsexamesdeavaliaoindividuaisrealizados.OalunoqueobtiverMP≥

7, 0 estará aprovado. O aluno que obtiver a média do exame final maior ou igual a 5, 0

(MF = 5, 0) estará aprovado no exame final. A média final e o exame final são calculados

da seguinte forma:

NEF =
25− 3MP

2
e MF =

6MP + 4NEF

10

7. Recursos Didáticos
Quadro branco, Pincéis Coloridos, Projetor multimídia, computador, softwares para edição

de textos Matemáticos, de aplicação dos conceitos relacionados a teoria apresentada e livros

contendo o conteúdo programático baseados na referência bibliográfica Básica e Comple-

mentar.

8. Bibliografia

8.1 Básica:

ÁVILA. G. Cálculo das Funções de uma Variável. Vol. 1 e 2. Rio de Janeiro, LTC,

2004.
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MUNEM, M. A.; FOULIS, D. J. Cálculo. Rio de Janeiro: Guanabara, v. 1 e 2. 1982.

MATOS, M. P. Séries e Equações Diferenciais. São Paulo: Prentice Hall, 2001.

GUIDORRIZZI, H. L. Um curso de calculo. Vol. 1, 2 e 4. 5a Ed. Rio de Janeiro.

Editora LCT. 2001.

8.2 Complementar:

ANTON H., BIVENS I. e DAVIS S Cálculo: Volume 1.. 8 ed.,. Porto Alegre: Book-

man, 2007.

FLEMMING, Diva Maria; GONÇALVES Mirian Buss. Cálculo A - Funções, Limite,

Derivação e Integração. 5. ed., São Paulo: Prentice Hall, 2004.

LEITHOULD, L. O cálculo com Geometria Analítica. São Paulo: Harbra, v. 1. e 2.

3a ed. 1994.

STEWART, James. Cálculo. Vol. 1 e 2. São Paulo. Thonson, 2006.

Plano de Ensino aprovado em Reunião do Colegiado do Curso.
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