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n. Professor(es) mínistrante(s)
Ruy Coimbrã Chorão(ruycharao©gmail.com)

1

111. Pré-requisito(s)
e MTM3501

Equa.ções Diferenciais Ordinárias

e MTM3431 Análise l
hlatemática

Bacharelado

IV. Curso(s) para o(s) qual(is) a disciplinaé oferecida

V. Ementa
Conceitos gerais. Equações lineares com coeficientes constantes. ClassiHcação. Equação do calor. Método de expansão

cm autofunções. Problemas não-homogêneos.Sériesde Fouricr. Equação da corda vibrante. Problemas cm intervalos
infinitos e semiinfinitos: Fórmulas integrais de Fourier. Problemas em duas ou mais variáveis espaciais. Equação de
Laplace:

problemas

dc Dirichlet

e Ncun)ailn

em dimensão

2. Fórmula

dc Poisson.

Princípio

do b/máximo

VI. Objetivos

ObjetivosGerais
Propiciaraoalunocondições
de:

e Desenvolversua capacidadedc dedução.

B Desenvolver sua capacidade de raciocínio lógico c organizado.

e
B
e
B

Desenvolversua capacidade de formulação c interpretação dc situações matemáticas.
Desenvolverscu espírito crítico c criativo
Perceber c compreendero intcr-relacionamentodas diversas áreas dc hlatcmática apresentada.sao longo do curso.
Organizar, comparar e aplicar os conhecimentosadquiridos

ObjetivosEspecíficos

Desenvolver a teoria elementar clássica dc equações diferenciais parciais, analisando com rigor algumas técnicas
utilizadas no estudo dc propriedades dc soluções de equações lineares ou semilinearcs de segunda ordem.

VII.

Unidade 1. Conceitos Gerais
[.].

Conceitos

básicos:

definição,

ordem,

Clonteúdo programático

]illcaridade,

so]uçã.o.

1.2. Classiâcação em tipos: lineares, não-linearese semilineares,elípticas, hiperbólicas e parabólicas; forma normal

ou Canónica.

1.3. Condições de contorno e valores iniciais.

1.4. Problema bem posto no sentido de Hadamard.
Unidade 2. Equações de Primeira Ordem

2. 1 Equações lineares com coeficientes constantes

2.2 Método das características.
Unidade 3. Séries de Fourier

3.1. F'unçõesperiódicas.

3.2. Coeficientes de Fourier.

3.3. Séries de Fourier dc funções pares c ímpares
3.4. Forma complexa da série dc Fourier.
3.5. Lema de Riemann-Lebesgue.
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3.6. Convctgência pontual.
3.7. Desigualdade de Dossel
3.8. Convergência Uniforme

3.9. Identidade dc Parseval

Unidade 4. Equações Diferenciais Parciais.
4.1. Método dc separaçãodc variáveis Método dc Fouricr.

4.2. Equaçãodo Calor; Propriedades.
4.3. Equação da corda vibrante; Equação do calor e da onda em 2 c 3 dimensões.
..
. .
- ..
4.4. Equação dc Laplacc: cm um rctângulo, cm um disco, cm um cilindro c em uma cstcra; problemasae uiricniet c
Neumann.

4.5. Fórmuladc Poisson
4.6. Princípio do máximo para a equação de Laplace.
4.7. Problemas homogéneos c não homogéneos: método da variação dos parâmetros.
4.8. Considerações sobre existência e unicidade dc soluções.

4.9. Problema dc Sturm-Liouville c problema dc autovalorcs.
Unidade 5. Transformada de Fouricr

5.1. Definição.
5.2. A transformadaem Lt

5.3. O espaço Schu'arz. Propriedades.
5.4 Transformada dc FourieT no espaço dc Schwarz
5.5. Produto convolução.
5.6. 'Hansformada

das funções seno e cosseno.

Unidade 6. Equações Diferenciais Parciais Clássicas

6.1. Equação do calor.
6.2. Equação da onda.

6.3. Fórmula de D'Alembcrt.
6.4. Fórmula de KirchoR

)gla (le
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VIII. Mletodología
de ensino e (leselivulviiiieiibu
desenvolvimento uu
do l-FI
programa
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A.satividadcs pedagógicasnão prcscnciais serão icalizadas através de aulas síncronas com uso dc mesa digitalizadora

N'loodlee/ou Fórum do CAGR, 6cando a critério do professor ministrante a distribuição dos percentuais de atividades
síncronas c asslncronas.

A.s atividadcs assíncronas serão via Zoom ou Googlc N'lcct, entre elas: vidcoaulas, questionários,provas ou outro tipo
de atividade.
As aulas síncronas serão apresentadas através da plataforma Zoom ou do BigBlucButtonBN do Moodle, Googlc
Mects ou outro sistema indicado pelo professor ministrantc da disciplina. Os links das aulas serão enviados pelo
Fórum CAGA ou pelo Nloodlc com pelo menos 5 niin dc antecedência.
A. frequência será icgistrada em acordo com o sistema utilizado. O horário dc atendimento será agendado em um dia
e horário reservado a ser afixado na s

l.X:. Metodologia de avaliação
Prova 1: Unidades l c 2.
Prova 2: Unidade 3 c 4
Prova 3: Unidade 5 e 6

Será calculada a média aritmética das notas obtidas nas avaliações c será consideradoaprovado o aluno quc tiver,
além de frequênciasuficiente,média maior ou i

X. Avaliação anal
De acordo com o parágrafo 2' do artigo 70 da R.esolução17/Cun/97, o aluno com frequência suficientee média das

avaliaçõesdo semestrede 3,0 a 5,5 terá direito a uma nova avaliação,no final do semestre,abordandoo conteúdo
progral-nático. A Trota final desse aluno será calculada através da média aritmética entre a média das avaliações
anteriores c a nota da nova avaliação.
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Não se aplica.

Florianópolis, 21 dc maio dc 2021
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C(%rdcnador da disciplina

