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EMENTA

Equações diferenciais de primeira ordem. Teoremas de existência e unicidade. Sistemas de Equações Diferenciais.

Equações Diferenciais de Ordem Superior. Transformadas de Laplace.

OBJETIVOS DA DISCIPLINA/COMPONENTE CURRICULAR

(Geral e Específicos)

Objetivo Geral: 

    Apresentar o conceito de equação diferencial e apresentar métodos para encontrar soluções de algumas classes de

equações diferenciais ordinárias. Apresentar algumas aplicações em problemas de áreas variadas da ciência.

Objetivos Específicos:

Identificar alguns dos mais variados tipos de equações diferenciais;

Conhecer e aplicar métodos para a busca de soluções de algumas classes mais simples de EDO’s.

Utilizar técnicas de álgebra linear para resolver sistemas lineares de equações diferenciais ordinárias.

Conhecer algumas aplicações de EDO’s em áreas modernas para ganhar a ciência da importância geral dos

assuntos estudados nessa disciplina.

Resolver equações diferenciais utilizando transformada de Laplace



CONTEÚDO PROGRAMATICO

1. INTRODUÇÃO AS EQUAÇÕES DIFERENCIAIS

                1.1. Definições e Terminologias

                               1.1.1. Classificação de Uma Equação Diferencial

                               1.1.2 Solução de Uma Equação Diferencial Ordinária

                               1.1.3. Mais Terminologias

                1.2. Problemas de Valor Inicial e Problemas de Contorno

                               1.2.1. Problemas de Valor Inicial

                               1.2.2. Existência e Unicidade

                               1.2.3. Problemas de Valor de Contorno

2. EQUAÇÕES DIFERENCIAIS DE 1ª ORDEM

                2.1. Equação Separável

                2.2. Equações Homogêneas

                 2.3. Equação Exata

                2.4. Equações Lineares

                2.5. Equação de Bernouli

                2.6. Equação de Ricartti

3. APLICAÇÕES DE EQUAÇÕES DIFERENCIAIS DE 1ª ORDEM

         3.1. Crescimento Populacional

         3.2. Meia-Vida

         3.3. Datação por Carbono

         3.4. Lei de Resfriamento de Newton

         3.5. Circuito em Série

         3.5.1. Circuito LR

         3.5.2. Circuito RC

         3.6. Crescimento Logístico

4. EQUAÇÕES DIFERENCIAIS DE ORDEM SUPERIOR

         4.1. Equações Homogêneas

         4.2. Redução de Ordem

         4.3. Equações Lineares Homogêneas com Coeficientes Constantes

                         4.3.1. Método dos Coeficientes a Determinar

                         4.3.2. Variação de Parâmetros



         4.4. Equação de Cauchy-Euller

5. APLICAÇÕES DE EQUAÇÕES DIFERENCIAIS DE SEGUNDA ORDEM

                5.1. Sistemas Massa-Mola

                5.2. Circuito em Série Rlc

6. SISTEMAS BIDIMENSIONAIS SIMPLES:

                6.1. Sistemas a coeficientes constantes

                6.2. Cálculo Matricial

                6.3. Sistemas não homogêneos

7. TRANSFORMADAS DE LAPLACE

                7.1. Definição da Transformada de Laplace

                7.2. Transformada Inversa

                7.3. Propriedades Operatórias

                                7.3.1. Translação Sobre O Eixo S

                                7.3.2. Translação Sobre O Eixo T

                7.4. Transformada de Laplace de Derivadas, Integrais e Funções Periódicas

                7.5. Aplicação da Transformada de Laplace na Resolução de Equações Diferenciais

METODOLOGIA DE ENSINO

A disciplina será desenvolvida uma parte de forma assíncrona e outra de forma síncrona. A parte assíncrona será

desenvolvida mediante a disponibilização de material digital explica vo com os conteúdos e exercícios para estudo e

treino individual seguindo um cronograma semanal de estudo disponível no plano instrucional da disciplina. Já a parte

síncrona será desenvolvida através de encontros semanais realizados através do Google Meet des nados à explicação

teórica do conteúdo essencial, esclarecimento de dúvidas e interação entre os estudantes e o professor. Além desse

momento síncrono, serão disponibilizados horários de atendimento para esclarecimento de dúvidas através de chat e ou

grupo em redes sociais. Outros horários para dúvidas poderão ser solicitados ao professor que o atenderá dentro de suas

possibilidades.

a) Sistema de comunicação: estarão disponíveis fóruns de dúvidas na plataforma Google Classroom para a comunicação

com os alunos e para promover a discussão cole va sobre os temas de estudos recomendados em cada semana. O

professor responderá as dúvidas enviadas por e-mail e o aplica vo WhatsApp será usado para atendimento aos

estudantes.

b) Modelo de tutoria: A turma terá um horário de atendimento semanal através dos aplicativos WhatsApp e Google Meet

para esclarecimento de dúvidas com um monitor da disciplina em horário a ser definido na primeira semana de aulas.

c ) Material didá co para as a vidades de ensino:  nas segundas-feiras pela manhã serão divulgadas, na plataforma

Google Classroom, instruções indicando o material (vídeos, aplica vos, textos, exercícios e testes) que os alunos devem

estudar durante a semana, de acordo com o cronograma semanal.

d) Infraestrutura tecnológica, científica e instrumental necessária à disciplina: recomenda-se o uso de um computador de



mesa ou portá l, mas será possível par cipar de qualquer a vidade da disciplina por meio de um smartphone com os

aplicativos Google Meet, Google Classroom e WhatsApp instalados.

g ) Carga horária semanal para a vidades síncronas e assíncronas: a disciplina será conduzida de forma assíncrona e

assíncrona, com as a vidades distribuídas em 18 semanas de aula. A cada semana os estudantes devem dedicar em

média 4 horas à leitura do material indicado, realização de exercícios e das avaliações, além da par cipação nos

atendimentos e 1 uma hora para os encontros síncronos.

RECURSOS DIDÁTICOS

[ ] Quadro

[ ] Projetor

[ X] Vídeos/DVDs

[X ] Periódicos/Livros/Revistas/Links

[ ] Equipamento de Som

[ ] Laboratório

[ ] Softwares²: Geogebra

[ ] Outros³: Computador e mesa digitadora

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Em relação as avaliações:

1. Serão feitas quatro avaliações. As três primeiras avaliações serão compostas por duas a vidades avalia vas cada, uma

lista de exercícios realizada em equipe valendo 50 pontos e uma prova realizada individualmente, também valendo 50

pontos. A quarta avaliação consistirá de uma lista de exercícios realizada em dupla valendo 100 pontos;

2. As resoluções das listas de exercícios serão realizadas em equipe de três alunos. Até a data agendada, cada aluno da

equipe deverá escanear a resolução da lista e enviar para o Google Classroom, anexando o arquivo pdf no local indicado;

3. As provas citadas no item 1 serão realizadas na plataforma Moodle e terão correção automática;

4. Cada prova, cons tuída de até 8 questões de múl pla escolha, será gerada aleatoriamente a par r de um banco de

dados previamente cadastrado;

4. Na data agendada, as provas serão liberadas às 13h00min e encerradas às 18h00min, e cada estudante poderá fazer a

prova em qualquer momento deste intervalo;

5. Após o término da prova o estudante terá 1 hora para passar a limpo, escanear a resolução da sua prova e enviar para o

Google Classroom, anexando o arquivo PDF no local indicado.

6. O envio da prova feita a mão e escaneada é obrigatório e serve para comprovar a realização da prova pelo estudante e

para a validação de sua nota.

8. A compa bilidade entre a prova escaneada e as respostas apresentadas na prova de múl pla escolha poderá ser

verificada a qualquer momento e as notas poderão ser modificadas caso sejam observadas discrepâncias.

9. Para aprovação será feita a média das 4 notas obtidas durante o período e respeitados os critérios de aprovação e

exame final seguindo os parâmetros estabelecidos pelo IFPB para cursos superiores.

ATIVIDADE DE EXTENSÃO⁴⁴
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