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Ementa: 
 
Estudo de funções de múltiplas variáveis: limite, derivada parcial e derivada direcional. Uso da 
fórmula de Taylor para funções de múltiplas variáveis. Estudo de aplicações. Cálculo de máximos e 
mínimos e uso dos multiplicadores de Lagrange.  
 
Objetivos: 
Conceitos  
 

• Conhecer os fundamentos 
elementares da matemática 
contínua aplicada à 
engenharia; 

• Fundamentar as bases 
necessárias às disciplinas 
de conteúdo 
profissionalizante e 
específico; 

• Compreender os conceitos e 
técnicas do Cálculo 
Diferencial e Integral de uma 
variável. 

 

Procedimentos e Habilidades  
 

• Utilizar a matemática como 
principal linguagem de 
comunicação e formação de 
modelos; 

• Utilizar análise crítica, 
raciocínio lógico, intuição e 
criatividade na resolução de 
problemas, integrando 
conhecimentos de outras 
disciplinas e viabilizando o 
estudo de modelos 
abstratos e suas extensões 
genéricas a novos padrões 
e técnicas de resolução; 

• Identificar e resolver 
problemas práticos de 
engenharia. 

 

Atitudes e Valores  
 

• Ponderar sobre a utilização 
da matemática como 
linguagem e principal 
ferramenta para a resolução 
de problemas de 
engenharia; 

• Agir com ética na tomada de 
decisões que envolvam 
aspectos financeiros, 
econômicos, sociais etc.; 

• Ter iniciativa, independência 
e responsabilidade no 
aprendizado; 

• Realizar, com consciência e 
de forma ética, trabalhos e 
listas de exercícios 
propostos, cumprindo os 
prazos determinados; 

• Conscientizar-se de um 
estudo contínuo e 
sistemático da disciplina 
durante o curso, para o 
aproveitamento do mesmo, 
com o auxílio dos livros 
indicados na bibliografia; 
manter uma postura correta 
quanto à frequência, 
participação e atenção às 
aulas, evitando conversas 
paralelas e mantendo o foco 
no conteúdo; 
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• Respeitar os horários de 
início e fim de aula. 

 
Conteúdo Programático: 
 

1. Funções reais de várias variáveis (análise e representação para funções de duas e três 
variáveis- domínio, imagem, gráficos, traços e curvas de nível e superfícies de nível).  

2. Limite e continuidade 
3. Derivação parcial de funções nas formas explícita e implícita 
4. Plano tangente e reta normal 
5. Diferenciação total (cálculo do valor e do erro aproximado de uma função de duas e três 

variáveis) 
6. Equações Diferenciais Exatas  
7. Função composta e regra da cadeia 
8. Derivada direcional 
9. Campos escalares e vetoriais. Funções: gradiente, divergente, rotacional e laplaciano  
10. Máximos e Mínimos simples e condicionados 
11. Fórmula de Taylor 

 
Metodologia: 
 
Aulas teóricas expositivas com recursos áudio visuais e exposição na lousa. Aulas práticas 
encaminhadas à solução de problemas. Listas de exercícios para serem resolvidas fora do horário 
de aula. 
 
Critério de Avaliação:  
 
Conforme o Regulamento Acadêmico, o processo de avaliação deverá ser constituído de: 
 
MI (média das avaliações intermediárias) 
PAF (avaliação final) 
MF (média final) 
 

Se MI ≥ 7,5 (sete e meio) e frequência  ≥ 75%, o aluno é aprovado na disciplina com MF = MI 
 
Obs.: O aluno poderá efetuar uma Prova Substitutiva com o intuito de substituir a menor nota 
que compõe a Média das Avaliações Intermediárias. 
 

Se 2,0 ≤  MI < 7,5 e frequência ≥  75%, há a obrigatoriedade da realização da PAF. 
Neste caso: MF = (MI + PAF) / 2  

Sendo MF ≥ 6,0 (seis) e frequência ≥ 75%, o aluno é aprovado na disciplina. 
 
Bibliografia Básica: 
 

• GUIDORIZZI, H. L. Um Curso de Cálculo. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2009. v. 3. 

• STEWART, J. Cálculo. 6. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2011. v. 2. 

• WEIR, M.D.; HASS, J.; GIORDANO, F. R. Cálculo [de] George B. Thomas. 11. ed. São 
Paulo: Pearson/Addison-Wesley, 2010 v.2. 
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Bibliografia Complementar: 
 

• ANTON, H. Cálculo: um Novo Horizonte. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2001. v.2. 

• LEITHOLD, L. O Cálculo com Geometria Analítica. 3. ed. São Paulo: Habra,1994. v.2.  

• PISKOUNOV, N. Cálculo Diferencial e Integral. 18. ed. Porto: Lopes da Silva, 2000. v.2. 

• SIMMONS, G. F.; HARIKI, S. Cálculo com Geometria Analítica. São Paulo: Makron 
Books, 2007.   

• SWOKOWSKI, E. W. Cálculo com Geometria Analítica. 2. ed. São Paulo: Makron 
Books,1995 

 
 


