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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 sequências c propriedades.
1.1.4 Sequências limitadas e monótonas.
1.2 Séries

1.2.1 Defiinição e exemplos
1.2.2 Convergência e divergência.
1.2.3 Séries geométrica e harmónica.
1.2.4 Operações com séries e propriedades.
1.2.5 Teste da divergência.
1.2.6 Teste da integral c estimativa dc soma.
1.2.7 Testes da comparação e comparação por limite.
1.2.8 Convergências absoluta e condicional.
1.2.9 Testes da raiz c da razão.
1.2.10 Teste da série alternada c estimativa dc soma

Unidade 2. Sequências c séries de funções
2.1 Sequências de funções.
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VI. Objetivos
Concluindo o programa de MTN13104 Cálculo 4, o aluno deverá ser capaz de:
B Calcular limites de sequências e analisar a convergência dc séries numéricas
e Identificar sérios de potências c analisar sua convergência.
e Representar funções através dc séries de potências.
e Identificar séries de Fourier e analisar sua convergência.
B Desenvolver funções cm séries de Fourier.
B Identificar e resolver problemas envolvendo as equações da onda, do calor e de Laplace, através do método da

separação de variáveis
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111. Pré-requisito(s)
1. MTM3102 Cálculo 2
2. MITM3111 Geometria Analíti(;a,

 
IV. Curso(s) para o(s) qual(is) a disciplina é oferecida '

Engenharia dc Alimcntos, Engenharia de Materiais, Engenharia de Produção Civil, ETJgenharia dc Produção Elétríca,
Engenharia de Produção Mecânica, Engenharia Elétrica, Engenharia Elctrõnica, Engenharia Mecânica, Engenharia
Química, Física Bacharelado, Física Licenciatura, Meteorologia.

 
V. Ementa l

Sequências c séries numérica.s. Sequências c séries de funções: séries de potências c séries de Fouricr. Equações
diferenciais parciais: método da separação dc variáveis nas equações clássicas da onda, do calor e dc Laplacc.



2.1 .1 Definição e exemplos.
2.1.2 Convergência e divergência.
2.2 Séries de potências
2.2.1 Raio c intervalo de convergência.
2.2.2 }'unções definidas por séries de potências.
2.2.3 Continuidade, derivação e integração de séries de potências.
2.2.4 Séries de Taylor
2.2.5 1'eorcma Binomial
2.2.6 Aplicações de séries de potências: cálculo aproximado de integrais
ordinárias
2.3 Séries de Fouricr.
2.3. 1 F'unções periódicas: dcânições c gráficos
2.3.2 Séries trigonométricas
2.3.3 Fórmula de Euler.
2.3.4 Série de J:'ourier e coeficientes de b'ourier de uma função 2-L-periódica.
2.3.5 Teorema dc ]i'ourier
2.3.6 Série de Fouricr em senos c série dc ]i'ourier cm cossenos.
2.3.7 Cálculo de séries de Fourier para diíêrentcs tipos dc funções.

e resolução de equações diíêrcnciais

Unidade 3. Equações diferenciais parciais.
3.1 Definição e exemplos. Solução de uma EDP
3.2 Classificação: ordem, linear e não linear, homogénea e não homogénea
3.3 EDP's com derivadas parciais com relação apenas a uma das variáveis
3.4 Condições iniciais e dc contorno
3.5 Classi6cação de EDP's em elípticas, parabólicas ou hiperbólicas.
3.6 Equação do calor
3.6.1 Considerações físicas: condução dc calor numa barra homogênca.
3.6.2 Solução pelo método da separação de variáveis. Casos homogênco c não homogéneo. Condições de contorno
homogêncas e não homogéneas
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. Casos homogêneo e não
homogéneo.
3.8 Equação de Laplace.
3.8.1 Interpretação física: potencial cletrostático, temperatura estacionária.
3.8.2 Solução da equação dc Laplacc no rctângulo pelo método da separação de variáveis. Condições de contorno do
tipo Dirichlet e do tipo Ncumann
3.8.3 Solução da equação dc Laplacc no disco pelo método da separação dc variáveis.

2

VIII. Metodologia de ensino e desenvolvimento do programa
As atividades pedagógicas não prcscltciais serão realizadas através dc aulas síncionas com uso de nicsa digitalízadora
c atividadcs assíncronas disponibilizadas aos estudantes no Ambiente Virtual dc Ensino c Aprendizagem (AVES) do
Moodle e/ou Fórum do GAGO, ficando a critério do professor nlinistrante a distribuição dos percentuais de atividades
sincronas e assuicronas

As atividadcs assíncronas serão via Zoom ou Googlc N/lcct, entre elas: videoaulas, questionários, provas ou outro tipo
de atividade

As aulas síncronas serão apresentadas através da plataforma Zoom ou do BigBlueButtonBN do Moodle, Googlc
Mcets 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 ítcquência será rcgistrada cm acordo com o sistema utilizado. O horário dc atendimento será agendado em um dia
Q horário icservado a scr afixado na sclliana.

O conteúdo da disciplina está contemplado nos livros da bibliografia básica. A referência 4 da bibliografia bá.siga
Flualnan Vergas, D. Mr.; Cálculo Notas dc Aula, Rio dc Janeiro (2r)19), será disponibilizado cm pdf no moodle.
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