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EMENTA

Técnicas de Integração, Integrais impróprias, sucessão e séries numéricas, curvas plana e coordenadas polares,

funções vetoriais e curvas no espaço.

OBJETIVOS DA DISCIPLINA/COMPONENTE CURRICULAR

Geral:

Proporcionar ao aluno o conhecimento das técnicas de integração e das integrais impróprias 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 cilíndricas e esféricas no espaço tridimensional para resolução

de problemas relacionados ao cálculo de integrais

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 semirreta a fim de tornar possível o calculo de áreas de regiões ilimitadas.

• Compreender o significado do limite de uma sequência numérica bem como da convergência de uma série

numérica;

• Saber determinar o domínio de uma função definida por uma série de potências e estar habilitado a desenvolver

as principais funções elementares do cálculo em séries de potências.

CONTEÚDO PROGRAMATICO

1 Técnicas de Integração: Mudanças de Variáveis; Integração por Partes; Funções Racionais e Frações

Parciais; Integrais Trigonométricas e Integrais Impróprias.

2 Sequências e Séries Numéricas: Conceitos Preliminares: limitação e monotonia; Sequências

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 e o Teste

da Raiz.

3 Séries de Potências: Definições e Exemplos; Intervalos de Convergências; Derivação e Integração; Polinômio de

Taylor e Série Binomial.

4 Funções Vetoriais de uma variável: Operações com funções vetoriais; Limite e continuidade e Derivada.

5 Curvas no espaço: Representação Paramétrica; Curvas regulares e Vetor tangente e comprimento de arco.

6 Coordenadas polares, cilíndricas e esféricas.

METODOLOGIA DE ENSINO

O conteúdo programático será desenvolvido por meio de aulas expositivas em sala de aula virtual, com a

resolução de exemplos de aplicabilidade da teoria apresentada previamente. Serão utilizados Softwares

matemáticos para visualização e manipulação de propriedades geométricas e algébricas dos conceitos

matemáticos e softwares específicos para a escrita de textos matemáticos.

RECURSOS DIDÁTICOS

[X ] Quadro

[ ] Projetor

[ ] Vídeos/DVDs

[X ] Periódicos/Livros/Revistas/Links

[ ] Equipamento de Som

[ ] Laboratório

[X] Softwares: Navegador de internet, OneNote, Leitor de PDF

[X] Mesa digitalizadora

[X] Webcam
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