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2. EMENTA

Integrais de linha e de super�cie; séries numéricas e critérios de convergência; séries de funções;
equações diferenciais ordinárias de primeira ordem; equações diferenciais ordinárias de segunda ordem
e de ordem superior; soluções de equações diferenciais ordinárias por séries de potências.

3. JUSTIFICATIVA

Os temas abordados na disciplina são u�lizados em disciplinas avançadas e como ferramenta na análise e
resolução de problemas cien�ficos para a área profissionalizante.

4. OBJETIVO

Usar integração de linha e de super�cie em problemas de natureza �sica e geométria, e usar técnicas de
resolução de equações diferenciais em problemas de engenharia, inclusive pelo método de resolução por
séries de potências.

5. PROGRAMA

1. INTEGRAIS DE LINHA E DE SUPERFÍCIE 
1.1 Parametrização de curvas. 
1.2 Integrais de linha de primeira espécie e seu significado geométrico. 
1.3 Integrais de linha de segunda espécie e seu significado �sico. 
1.4 Campos conserva�vos. 
1.5 Teorema de Green. 
1.6 Cálculo da área de gráficos de funções reais com domínio no plano. 
1.7 Integrais de super�cie (sobre gráficos de funções). 
1.8 Fluxo de um fluido através de uma super�cie. 
1.9 Divergente e rotacional. 
1.10 Teoremas de Gauss e de Stokes.

2. SÉRIES NUMÉRICAS E DE POTÊNCIAS 
2.1 Séries infinitas: definição e convergência.
2.2 As séries geométricas e a série harmônica. 
2.3 Uma condição necessária à convergência. 
2.4 Séries de termos não nega�vos: testes da comparação direta, da comparação no limite, da integral. 



2.5 As p-séries (séries hiper-harmônicas). 
2.6 Séries alternadas: teste de Leibniz e determinação aproximada da soma. 
2.7 Convergência absoluta. 
2.8 Testes da razão e da raiz. 
2.9 Séries de potências: definição, intervalo e raio de convergência. 
2.10 Derivação e integração de séries de potências. 
2.11 Séries de Taylor e de Maclaurin.

3. EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS DE 1a ORDEM 
3.1 Equações lineares. 
3.2 Equações de Bernoulli. 
3.3 Equações separáveis. 
3.4 Equações homogêneas. 
3.5 Equações exatas. 
3.6 Aplicações.

4. EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS LINEARES DE 2a ORDEM 
4.1 A equação linear homogênea. 
4.2 Equações lineares homogêneas com coeficientes constantes: raízes reais dis�ntas; raízes complexas;
raízes reais iguais e o método da redução de ordem. 
4.3 Equações de Cauchy-Euler. 
4.4 A equação linear não homogênea. 
4.5 Método da variação dos parâmetros. 
4.6 Método da tenta�va criteriosa (coeficientes a determinar). 
4.7 Uma extensão: equações diferenciais de ordem n > 2, suas soluções e métodos de resolução. 
4.8 Resoluções de equações diferenciais lineares de segunda ordem por séries de potências em torno de
pontos ordinários e singulares regulares. 
4.9 Aplicação: vibrações mecânicas.

6. METODOLOGIA

A disciplina será composta por a�vidades síncronas e assíncronas, sendo que as a�vidades síncronas
totalizarão 83,3% (75 horas) e as a�vidades assíncronas totalizarão 16,7% (15 horas) da carga horária
total da disciplina.

Quanto às a�vidades síncronas, serão realizadas semanalmente (segunda das 7h10 às 8h50, terça e sexta
das 10h40 às 12h20) aulas pelo Google Meet (caso haja alguma intercorrência não prevista no momento,
a plataforma u�lizada poderá ser alterada) com apresentação de conteúdo, resolução de exercícios,
discussão de dúvidas e realização de avaliações (provas).

Quanto às a�vidades assíncronas, serão incluídos no Moodle semanalmente materiais de estudo do
conteúdo trabalhado na disciplina. Também serão propostas a�vidades avalia�vas (testes) pelo Moodle
em datas pré-estabelecidas. A professora fornecerá semanalmente listas de exercícios do conteúdo e
ficará a disposição para sanar dúvidas. Para complementar o material disponibilizado pelo Moodle, os
alunos também poderão u�lizar os materiais que constam na bibliografia.

7. AVALIAÇÃO

Serão aplicadas quatro provas e três testes ao longo da disciplina. Tais avaliações serão individuais sobre
o conteúdo ministrado em aula e realizadas através da plataforma Moodle.

Cada uma das provas valerá 70 pontos e terá duração de 1h40min. As datas destas avaliações serão as
seguintes:

Provas Datas
Prova P1 28/01
Prova P2 25/02
Prova P3 28/03

Prova Sub 01/04



Cada um dos testes valerá 30 pontos e poderá ser realizado em 1h40 dentro das 56 horas seguintes a
abertura da a�vidade (das 16h de sexta às 23h59 de domingo). As datas de abertura de tais avaliações
serão as seguintes:

Provas Datas
Teste T1 07/01
Teste T2 11/02
Teste T3 11/03

A média provisória (MP) será dada por: MP = (P1+P2+P3)/3 + (T1+T2+T3)/3.

Se MP ≥ 60 pontos ou MP < 45 pontos, o aluno terá média final (MF) igual a MP. Caso contrário, o aluno
poderá realizar uma prova sub com matéria referente a matéria da prova em que obteve menor nota. Se
a nota da prova sub for maior do que a menor nota ob�da entre P1, P2 e P3, a menor nota será
subs�tuída pela nota da prova sub e a media final (MF) será calculada usando o critério da média
provisória.

Será aprovado quem ob�ver nota MF maior ou igual a 60 pontos e 75% de assiduidade nas aulas
ministradas.

IMPORTANTE: Constatado pela docente a cópia ou plágio de qualquer trecho em quaisquer a�vidades
avalia�vas, os(as) discentes envolvidos(as) receberão automa�camente nota 0 na a�vidade.
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