
 

 

 

CURSO: ENGENHARIAS TURMA: AA  

DISCIPLINA:  Cálculo 3 SEMESTRE/ANO: 1°/2019 

CARGA HORÁRIA:  90 h CRÉDITOS: 06 

PROFESSORE: Vinícius de Carvalho Rispoli 

PLANO DE ENSINO 
 

1. OBJETIVOS DA DISCIPLINA 

Capacitar os alunos nos conteúdos relacionados ao cálculo vetorial e integração de funções de várias variáveis. Essas 
ferramentas são necessárias para modelar e solucionar os problemas que aparecem com frequência na atividade dos 
profissionais da Engenharia.  

2. EMENTA DO PROGRAMA 

MÓDULO 1 

Conteúdo:  Vetores e sistemas de coordenadas; Funções vetoriais e movimento no espaço;  Funções de várias variáveis; 
Limites em mais de uma dimensão; 
 
Objetivo: Apresentar propriedades de vetores e funções vetoriais em ℝ3 com ênfase no desenvolvimento da visão 
geométrica e na aplicação do formalismo a problemas reais. Capacitar o aluno para a correta manipulação de vetores e 
para o entendimento geométrico das operações vetoriais. Desenvolver a noção espacial e visualização de funções a várias 
variáveis e capacitá-los em técnicas para a visualização e interpretação das mesmas. Apresentar noções básicas e 
propriedades de limites em funções a mais de uma variável. Enfatizar as relações entre as noções abstratas desenvolvidas 
com problemas reais, em especial com a descrição de partículas pontuais. 

Módulo 2 

Conteúdo:  Derivadas parciais; Fórmula de Taylor; Máximos e mínimos; Integrais múltiplas; Transformações 
diferenciáveis; Matriz Jacobiana. 
 
Objetivo:  Familiarizar o aluno com o cálculo de derivadas parciais e aplicações (problemas de otimização, aproximações, 
etc). Desenvolver a percepção sobre o significado geométrico das diferentes operações  do cálculo vetorial: gradiente, 
divergente, rotacional e Hessiana. Enfatizar as relações entre as noções abstratas desenvolvidas com problemas reais, em 
especial em problemas de otimização. Apresentar brevemente técnicas numéricas para problemas de otimização. 

Módulo 3 

Conteúdo: Integrais de linha e funções potenciais; Teorema de Green e Teorema de Stokes; Teorema do Divergente; 
 
Objetivo:  Capacitar o aluno nas diferentes técnicas de integração em várias dimensões (integrais de volume, de 
superfície e de linha). Desenvolver a capacidade de identificar problemas reais que podem ser formulados como 
operações de integração, ilustrando o conteúdo intuitivo das mesmas. Apresentar os principais teoremas do cálculo 
vetorial (Green, Stokes e Gauss), enfatizando a interpretação dos mesmos no contexto de uma teoria de campos. Ilustrar 



 

 

as noções desenvolvidas em problemas de física, com ênfase especial em problemas do eletromagnetismo. Apresentar 
brevemente técnicas numéricas de integração. 

3. HORÁRIO DAS AULAS, AVALIAÇÕES E ATENDIMENTO 

Aulas teóricas e de exercícios: segundas, terças e quintas-feiras das 10:00 às 11:50. 
Atendimento: se segundas, terças e quintas-feiras das 8:00 às 10:00. 

4. METODOLOGIA 

O método básico aplicado é o de aulas expositivas, com o auxílio do quadro branco e projetor digital. Adicionalmente, 
poderá ocorrer a utilização do laboratório de informática para o uso de softwares aplicativos. A fim de fortalecer a 
aprendizagem da disciplina, as aulas serão complementadas com atividades de exercícios e demandas extra-classe. 

5. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação dos alunos na disciplina será feita de forma contínua através de nove avaliações sequenciais, três de cada 
módulo. A nota final consistirá na média ponderada das notas obtidas nos três módulos (apresentada em fórmula 
abaixo). Para ser aprovado na disciplina, o aluno precisa: 

• Atingir nota final maior ou igual a 5,0. 
 
Cada avaliação terá o valor de 3,5 pontos e a nota de cada módulo (NMi) será computada através da soma das notas 
das três avaliações. Se a nota do módulo ultrapassar 10,0 pontos o excedente será descartado. Assim, a nota final do 
aluno será dada através da fórmula 

𝑁𝐹 =
2,0 × 𝑁𝑀1 + 2,5 × 𝑁𝑀2 + 3,0 × 𝑁𝑀3

7,5
. 
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