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PRÉ-REQUISITOS

EMENTA

· Aplicações do cálculo integral à Geometria, à Mecânica e a outros domínios do saber.
· A parametrização de curvas planares e as coordenadas polares. A integral de primeira espécie
sobre curvas planares.
· A continuidade e a integração de funções de duas variáveis (em coordenadas cartesianas e
polares).
Enunciado e emprego do teorema de Fubini.
· As derivadas parciais e a diferenciabilidade. As derivadas direcionais. Os principais teoremas
pertinentes. O estudo dos máximos e mínimos. Os extremos condicionados (método dos
multiplicadores
de Lagrange). O gráfico de funções diferenciáveis de duas variáveis reais. As funções
definidas implicitamente. As curvas de nível.
· Os campos planares de vetores. A integral de segunda espécie sobre curvas planares: o trabalho
(componente tangencial) e o fluxo (componente normal) de campos planares de vetores. O teorema
de Green (forma tangencial e forma normal) e a identidade de Green (no espaço R2).

OBJETIVOS

Proficiência no uso da integral definida de funções de uma ou duas variáveis reais e
domínio da teoria dos campos planares de vetores.

METODOLOGIA

Aulas expositivas e de discussão.
CONTEÚDO PROGRAMÄTICO

· Aplicações do cálculo integral à geometria: área de regiôes planares, volume de corpos regulares,
momentos
estáticos e baricentro. O segundo teorema de Pappos-Guldin.
· A parametrização de curvas planares: os vetores velocidade e aceleração de uma curva planar. O

cálculo
de dy/dx e de d2y/dx2 para curvas parametrizadas. A descrição de curvas planares por coordenadas
polares.
O significado geométrico da derivada do raio vetor segundo o ângulo polar.
· O comprimento de arco, a área de superfícies de revolução, os momentos de inércia e o raio de
giro de
diversas configurações. O primeiro teorema de Pappos-Guldin. As funções reais de duas variáveis
reais. A
integral de primeira espécie sobre curvas planares. O conceito de valor médio de uma função de
duas
variáveis reais ao longo de um arco de curva e o correspondente teorema do valor médio.
· Aplicações à Física e a outros ramos do saber.
· O limite, a continuidade e a integração das funções de duas variáveis reais (em coordenadas
cartesianas e
polares). Enunciado e emprego do teorema de Fubini. O conceito de valor médio de uma função de
duas
variáveis reais estendida a um domínio planar e o correspondente teorema do valor médio.
· As derivadas parciais e a diferenciabilidade. O gráfico de uma função diferenciável de duas
variáveis reais
e a interpretação geométrica do conceito de derivada parcial. A existência e o significado do plano
tangente ao gráfico de funções diferenciáveis de duas variáveis reais. As derivadas direcionais. O
teorema
de Lagrange. A regra da cadeia no contexto Â ® Â2 ® Â. O teorema de Leibniz. A derivação sob o
sinal
de integração. As derivadas parciais de segunda ordem. O teorema de Schwarz. A matriz hessiana.
Estudo
dos máximos e mínimos. Os. extremos condicionados (método dos multiplicadores de Lagrange). A
definição implícita de funções. As curvas de nível.
· Os campos planares de vetores. O trabalho elaborado por um campo planar de vetores: a integral
de segunda
espécie ao longo de arcos de curvas planares (componente tangencial). Os campos conservativos,
os potenciais escalares e a forma tangencial do teorema de Green. O fluxo de um campo planar de
vetores:
a integral de segunda espécie ao longo de arcos de curvas planares (componente normal). A
divergência
de campos planares de vetores, os campos solenoidais, a forma normal do teorema de Green (ou
teorema
da divergência no plano). O laplaciano de funções, as funções harmônicas e a identidade de Green
(no
espaço Â2).
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