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EMENTA

Técnicas de Integração e aplicações; Integrais Impróprias; Funções de Várias Variáveis: Limites e
Continuidade, Derivadas parciais e diferenciabilidade, gradiente, derivada direcional e plano tangente,
máximos mínimos e multiplicadores de Lagrange.
OBJETIVOS

- Fornecer conhecimentos fundamentais do Cálculo Diferencial e Integral, assim como as suas
aplicações nas diversas ciências;
-- Fornecer fundamentos teóricos e práticos para que o estudante seja capaz de resolver integrais
usando as diversas técnicas de integração;
- Calcular áreas, comprimento de arcos e volumes de revolução através de integrais definidas, tanto em
coordenadas retangulares como em coordenadas retangulares;
- Conhecer as condições de integrabilidade segundo Riemann, e usá-las para verificar se uma função é
integrável;
- Estudar limites e continuidade das funções de várias variáveis;
- Conceituar derivadas parciais assim como usá-las na resolução de problemas, e verificar as condições
de diferenciabilidade das funções de várias variáveis;
- Definir derivada direcional e vetor gradiente assim como usá-los na resolução de problemas;
- Determinar máximos e mínimos de funções de várias variáveis tanto nas condições particulares válidas
para funções de duas e três variáveis quanto num contexto geral, usando multiplicadores de Lagrange,
assim como resolver problemas aplicados.
METODOLOGIA

A disciplina será dividida em aulas síncronas e assíncronas. Para ambos os momentos será
utilizado a plataforma moodle situada no ambiente www.pemd.univasf.edu.br. Além disso, para
os momentos síncronos será utilizada a plataforma de webconferência BigBlueButton, já
hospedada no moodle a ser utilizado, que possibilita e disponibiliza a gravação da aula.
No Moodle da disciplina, serão disponibilizados livros, videoaulas, apostilas e exercícios para
que o aluno possa acompanhar a qualquer momento.
Para ter acesso a disciplina o aluno precisará de uma chave de acesso: turmae2
FORMAS DE AVALIAÇÃO

As avaliações da disciplina serão compostas apenas por questionários online, aplicados no ambiente
virtual de aprendizagem, com prazos e durações preestabelecidos. A nota final da disciplina será
composta de 2 (duas) avaliações, de acordo com a descrição a seguir
O somatório das notas, nas duas avaliações, e uma divisão por 2 formam a nota final. A fórmula abaixo
descreve a média que será lançada no Sig@:
NF=(N1 + N2 )/2

Será permitido o envio da avaliação apenas uma vez no AVA, em datas pré estabelecidas com os alunos
nos encontros síncronos e no mural do ambiente AVA.
A segunda chamada poderá ser solicitada conforme os critérios do ATO NORMATIVO Nº
01/2011 – PROEN, disponível no link abaixo: http://www.proen.univasf.edu.br/wpcontent/uploads/2016/08/PUB_ATO_NORMATIVO_01_2011_SEGUNDA_CHAMADA.pd
f
CONTEÚDOS DIDÁTICOS

1. TÉCNICAS DE INTEGRAÇÃO
1.1 - Integrais por substituição
1.2 - Integrais por partes
1.3 - Integrais trigonométricas
1.4 - Frações Parciais
2. EXTENSÕES DO CONCEITO DE INTEGRAL
2.1 - Integrais Impróprias
3. APLICAÇÕES DA INTEGRAL DEFINIDA
3.1 - Comprimento de arco em coordenadas retangulares e polares
3.2 - Áreas em coordenadas retangulares e polares
3.3 - Volume de revolução
3.4 - Superfícies de revolução
4. FUNÇÕES DE VÁRIAS VARIÁVEIS
4.1 - Funções de várias variáveis
4.2 - Limite e continuidade
5. DERIVADAS PARCIAIS
5.1 - Derivadas parciais
5.2 - Acréscimos e diferenciais,
5.3 - Regra da Cadeia
5.4 - Vetor Gradiente, planos tangentes e retas normais a superfícies
5.5 - Derivada Direcional
5.6 - Funções diferenciáveis
5.7 - Máximos e Mínimos
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