
VII. Conteúdo programático
Unidade 1. Sequências e séries numéricas
1.1 Sequências
1.1.1 Definição e exemplos.
1.1.2 Convergência e divergência.
1.1.3 Operações com scquênçjas e propriedades
1.1.4 Sequências limitadas e monótonas
1.2 Séries
1.2.1 ])cfinição c exemplos
1.2.2 Convergência e divergência.
1.2.3 Séries geométrica c harmónica.
1.2.4 Operações com séries e propriedades
1.2.5 Teste da divergência.
1.2.6 Teste da integral e estimativa dc soma.
.1.2.7 Testes da comparação c comparação por limite
1.2.8 Convergências absoluta e condicional.
1.2.9 Testes da raiz c da razão
1.2..10 Testo da série alternada c estimativa dc soma.

Unidade 2. Sequências e séries dc funções
2.1 Sequências'de funções.
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Sequências c séries nuwéric&s. Sequências. e séries dc
diferenciais parciais: método da separação dc variáveis nas equações clássicas da onda. do calor e de Laulacc.' ' ' l 

VI. Ob.jetívos ; ' l
ê
B Calcular limites dc sequências e analisar a êonvcrgência de séries numéricas.
B Identificar séries de potências c analisar sua convergência.
8 Representar funções através de séries de potências.
e Identificar séries de Fourier e a.nalisar $ua- convergência.
B Desenvolver funções cm séries de Fourier.

p Identificar e resolver. problemas envolvendo as equações da onda, do calor e de Laplace, através do nlêtodo da
separação de variáveis.  



2.1.1 Definição e exemplos
2.1.2 Convergência e divergência.
2.2 Séries de potências.
2.2.1 Raio e intervalo de convergência.
2.2.2 Funções definidas por séries de potências.
2.2.3 Continuidade, derivação c integração dc séries de potências
2.2.4 Séries de Taylor.
2.2.5 Teorcnta Binomial.
2.2.6 Aplicações de séries de potências:
ordinárias
2.3 Sérios de Fourier
2 .3 . 1 Funções periódicas: definições e gi'áficos.
2.3.2 Séries trigonométricas.

2.3.3 Fónnula de Euler.coeÉlcientes de Fourier de uma função 2L-periódica.
2.3.5 Teorema de Fourier.
2.3.6 Série de Fouriet cm senos e série de Fourier cm cossenos.
2.3.7 Cálculo de séries de Fourier para difcFcntcs tipos de funções.

cálculo aproximado de integrais e resolução dc equações diferenciais

Unidade 3. Equações diferenciais parciais
3.1 Definição e exemplos. Solução de uma .EDP
3.2 Classificação: ordem, ]incar c não ]incar, hoinogênea c não homogênea.
3.3 EDP's com derivadas parciais com relação .apenas a uma das variáveis.
3.4 Condições iniciais c dc contorno.
3.5 Classificação de EDP's em elípticas, parabólicas ou hiperbólicas.
3.6 Equação do calor.

3.6.2 Solução pelo métcas: co deparo de Caloraruma barrashomoEenca eo e nãa homogêneo.. Condições de contorno
homogéneas c não honlogêncas.
3.7 Equação da onda
3.7.1 Considerações físicas: vibrações transversais dc uma corda elástica
3.7.2 Solução de D'Alembert para a equação da corda vibrante infinita. . : . :
3.7.3 Solução da equação da corda vibrante finita pelo método da separação de variáveis. vasos nomogeneo e nau
homogêneo.
3.8 Equação de Laplace.

3.8.1 Interpret;açao ua:cu de Laplacc norostátlco.o emo método da separação de variáveis. Condições de contorno do
tipo Dirichlet e do tipo Ncumann.
3.8.3 Solução da equaç

esenvolvimento do nroarama

sínci'anãs e assíncronas

As atividadcs assíncronas serão via Zoom ou Google Mcct, entre elas: vidcoaulas, questionários, provas ou outro.tipo
de atividade.

As aulas síncronas serão apresentadas através da plataforma Zoom ou do BigBlueButtonBN do .l\cioodle, Google
Nlcets ou outro sistema indicado pelo professor ministrante da disciplina. Os links das aulas serão enviados pelo
Fórum CAGR ou pelo Moodle com pelo menos 5 min de antecedência.

A frequência será rcgistrada em acordo com o sistema utilizado
e llorário reservado a ser afixado nã semana.

O horário dc atendimento será agendado em um dia

O conteúdo da disciplina está contemplado nos livros da bibliografia básica.. A referência 4 da bibliografia básica
Huaman Vergas D. W.; Cálculo de Aula,

2



Florianópolis, 18 dc dezembro dc 2020
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l mitlla maior nll iml A fi Os nas avaliações e será considerado aprovado o aluno quc tiver, além dc frequência suficiente,l média maior ou igual a 6,0.
 
L , .
l avaliações do semestre de 3,0 a 5,5 terá direito a'uma nova avaliação, no final do semestre, abordando o conteúdo
l progr.apático. A nota final desse aluno será calculada através da média aritmética entre a média daq avaliações
l anteriores c a nota da nova avaliação.

T
[ XII. Cronograma teórico : : '''"']
l Unidade 1 6 semanas -' UD"- -'-8ain""uu pw uuiuaue, conionnc o cronograma abaixo:
l Unidade llz5semãnàs \ . l

Unidade 111 -- 5 semanas l
 r
l X[1.(]ronogram.a prático .' l
l Nl Não sc aplica: - :l
 r ,'
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