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UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA 
Ins�tuto de Ciências Exatas e Naturais do Pontal

Rua Vinte, 1600 - Bairro Tupã, Ituiutaba-MG, CEP 38304-402 
Telefone: (34)3271-5248 -  

  

PLANO DE ENSINO

1. IDENTIFICAÇÃO

Componente
Curricular: CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III

Unidade Ofertante: Ins�tuto de Ciências Exatas e Naturais do Pontal
Código: GEP015 Período/Série: 4º Turma: MN/MI

Carga Horária: Natureza:
Teórica: 60 Prá�ca: 0 Total: 60 Obrigatória:   (X) Opta�va: ( )

Professor(A): Alisson Rafael Aguiar Barbosa Ano/Semestre: 2021/2
Observações:  

 

2. EMENTA

Integrais duplas. Integrais triplas. Funções de várias variáveis reais a valores vetoriais. Integrais de linha.
Teorema de Green. Área e integral de super�cie. Fluxo de um campo vetorial. Teorema da Divergência ou
de Gauss. Teorema de Stokes no espaço.

3. JUSTIFICATIVA

 A disciplina  justifica-se devido à importância de familiarizar  o aluno de engenharia de produção  com   as 
técnicas de  cálculo  diferencial e integral para funções de mais de uma variável e campos vetoriais. Tais
técnicas serão serão aplicadas  atividades acadêmicas dos discentes do curso.

4. OBJETIVO

Obje�vo Geral:

Introduzir o  aluno  às técnicas  Cálculo Diferencial Integral para funções de mais de uma variável e campos
vetoriais.

Obje�vos Específicos:
Familiarizar o aluno com a linguagem, conceitos e ideias relacionadas ao estudo da derivação e integração de
funções de várias variáveis reais e de funções vetoriais, que são conhecimentos fundamentais no estudo das
ciências básicas e tecnológicas. Apresentar ao aluno aplicações do cálculo diferencial e integral de funções de várias
variáveis reais e de funções vetoriais em várias áreas do conhecimento.

5. PROGRAMA

5.1. INTEGRAIS DUPLAS

5.1.1. Soma de Riemann.

5.1.2. Definição de integral dupla.

5.1.3. Conjunto de conteúdo nulo.

5.1.4. Uma condição suficiente para integrabilidade de uma função sobre um conjunto limitado.

5.1.5. Propriedades da integral. 1.6. Cálculo da integral dupla.
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5.1.7. Teorema de Fubini.

5.1.8. Mudança de variáveis na integral dupla.

5.2. INTEGRAIS TRIPLAS

5.2.1. Definição de integral tripla.

5.2.2. Conjunto de conteúdo nulo.

5.2.3. Uma condição suficiente para integrabilidade de uma função sobre um conjunto limitado.

5.2.4. Redução do cálculo de uma integral tripla a uma integral dupla.

5.2.5. Mudança de variáveis na integral tripla.

5.2.6. Coordenadas esféricas e cilíndricas.

5.3. FUNÇÕES DE VÁRIAS VARIÁVEIS REAIS A VALORES VETORIAIS

5.3.1. Função de várias variáveis reais a valores vetoriais.

53.2. Campo vetorial.

5.3.3. Rotacional.

5.3.4. Divergente.

5.3.5. Limite e con�nuidade.

5.3.6. Derivadas parciais.

5.3. FUNÇÕES DE VÁRIAS VARIÁVEIS REAIS A VALORES VETORIAIS 

5.3.1. Função de várias variáveis reais a valores vetoriais.

5.3.2. Campo vetorial.

5.3.3. Rotacional.

5.3.4. Divergente.

5.3.5. Limite e con�nuidade.

5.3.6. Derivadas parciais.

5.4. INTEGRAIS DE LINHA 

5.4.1. Integral de um campo vetorial sobre uma curva.

5.4.2. Mudança de parâmetro.

5.4.3. Integral de linha sobre uma curva de classe C1 por partes.

5.4.4. Integral de linha rela�va ao comprimento de arco.

5.5. TEOREMA DE GREEN 

5.5.1. Teorema de Green para retângulos.

5.5.2 Teorema de Green para conjunto com fronteira C1 por partes.

5.5.3 Teorema de Stokes no plano.

5.5.4 Teorema da divergência no plano.

5.6. ÁREA E INTEGRAL DE SUPERFÍCIE

5.6.1. Super�cies.

5.6.2. Plano tangente.

5.6.3. Área de super�cie.

5.6.4. Integral de super�cie.

5.7. FLUXO DE UM CAMPO VETORIAL. TEOREMA DA DIVERGÊNCIA OU DE GAUSS
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5.7.1. Definição e cálculo de fluxo de um campo vetorial.

5.7.2. Teorema da Divergência ou de Gauss.

8. TEOREMA DE STOKES NO ESPAÇO

8.1. Teorema de Stokes no espaço.

 

6. METODOLOGIA

6.1. Atividades presenciais (60 aulas) compostas por:

6.1.1 Aulas expositivas: 
         - Serão realizadas duas (02) aulas presenciais,  segunda-feira 9:50:00 às 11:30:00 ,  terça-feira 9:50:00
às 11:30:00.

        - As aulas serão ministradas com lousa giz e apresentação de slides.

6.2. Atividades assíncronas (12 aulas) compostas por:

6.2.1. Tarefas remotas a serem realizadas individualmente por cada aluno: 
           - Será disponibilizado dez questionários com exercícios questionários  durante o período da
disciplina,  que contribuirão na nota final do aluno.

           - Para complemento de conteúdo, será disponibilizado pequenos vídeos para os alunos.

           - O cronograma de entrega de atividades avaliativas será combinado com os alunos. 

      

7. AVALIAÇÃO

7.1. A avaliação será feita por intermédio de três (03) provas e atividades  disponibilizadas pelo docente, em
que avaliaremos de forma geral a capacidade síntese dos conteúdos apresentados nas aulas e nos materiais
didáticos, além da capacidade de resolução de problemas. Posteriormente a data de realização destas
avaliações será oferecido duas recuperação que consistirá das seguintes modalidades:

7.1.1 O discente poderá optar por uma prova substitutiva  da prova de menor nota e substitui-la. Será
elaborado uma nova avaliação do mesmo conteúdo e a pontuação  dessa avaliação será a mesma da prova
substituída. 

7.1.2. O discente poderá optar por uma prova de recuperação que conterá todo o conteúdo do curso.

7.1.3. As duas possibilidades de recuperação acima serão disponibilizadas no final do curso e o discente só 
poderá optar por apenas uma dessas opções.

*Resolução Resolução CONGRAD Nº 46, de 28 de março de 2022 e peço que se atentem a Seção III -
Da avaliação de recuperação:

                Art. 141. Será garantida a realização de, ao menos, uma atividade avaliativa de recuperação
de aprendizagem ao estudante que não obtiver o rendimento mínimo para aprovação e com                 
frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) no componente curricular.

7.2.Na primeira prova (P1) serão distribuídos 30 pontos, na segunda prova (P2) serão distribuídos 30 pontos,
na terceira serão distribuídos 30 pontos  nas  atividades (A) serão distribuídos 10 pontos . Nesses trabalhos
avaliaremos a capacidade da resolução de problemas, domínio do conteúdo, apresentação de temas correlatos
à disciplina. O termo “NF” indica a nota total obtida nas avaliações, isto é, 
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                                                                                                      NF = NP1 + NP2+NP3 + NA  
onde “NP1” indica a nota obtida na primeira prova, “NP2” indica a nota obtida na segunda prova, NP3 
indica a nota obtida na terceira prova, “NA” indica nota obtida nas Atividades.

7.3.Se a nota NF é maior ou igual a 60 pontos, o discente será aprovado.

7.4. Se  NF menor que 60 pontos o aluno fará a recuperação, conforme o que foi descrito nos itens 7.1.1,
7.1.2 e 7.1.3.

7.4.1.Se o discente optar pela prova substitutiva,  item 7.1.1, a média do aluno será calculada conforme o
item 7.2  com a nota da prova substitutiva no lugar da prova substituída.

7.4.2. Se o discente optar pela prova de recuperação, item 7.1.2, a média será calculada segundo a fórmula
abaixo:

   NFR =( NF+RT)/2

  sendo RT- recuperação total e NFR- nota final de recuperação. Serão distribuídos 100 pontos para  a prova
RT. Nessa opção o aluno deverá obter NFR maior ou igual a 60 ponto. Caso positivo sua nota será 60, caso
contrário o aluno esta reprovado.

 

* As datas das provas e de entrega das listas podem ser modificadas e as eventuais alterações serão
comunicadas com antecedência aos alunos.
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9. APROVAÇÃO

Aprovado em reunião do Colegiado realizada em: ____/____/______

Coordenação do Curso de Graduação: _________________________

 

Documento assinado eletronicamente por Alisson Rafael Aguiar Barbosa, Professor(a) do
Magistério Superior, em 07/04/2022, às 00:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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