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Ementa: 
 
Resolução numérica de sistemas lineares e de determinantes. Inversão numérica de matriz. Teoria 
das equações: teorema de Bolzano e métodos numéricos. Ajustamento de funções: interpolação, 
regressão e séries de Taylor para funções reais. Integração numérica. Resolução de equações 
diferenciais utilizando métodos numéricos. 
 
Objetivos: 
Conceitos  
 
• Conhecer os fundamentos 

elementares da matemática 
discreta que permitam 
encontrar, na forma de 
algoritmos, soluções 
numéricas e computacionais 
necessárias ao 
entendimento dos 
problemas pertinentes às 
engenharias; 

• Fundamentar as bases 
necessárias às disciplinas 
de conteúdo básico, 
profissionalizante e 
específico. 

 

Procedimentos e Habilidades  
 
• Utilizar a matemática, em 

especial os algoritmos, 
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; 

• Escolher para a resolução 
de cada problema as 
técnicas e métodos mais 
apropriados; 

• Desenvolver algoritmos e 
realizar simulações. 

 

Atitudes e Valores  
 
• Ponderar sobre a utilização 

da matemática na forma de 
algoritmos 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 
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paralelas e mantendo o foco 
no conteúdo; 

• Respeitar os horários de 
início e fim de aula. 

 
Conteúdo Programático: 
 

1. Matrizes e Determinantes: Definição. Notações. Operações. Propriedades. Aplicações 
Práticas. 

2. Sistemas de Equações Lineares: Definição. Notação. Algoritmo de Gauss com pivotamento 
total. Aplicações práticas. 

3. Raízes de Equações: Classificação das funções. Zeros de uma função. Interpretação 
geométrica. Separação gráfica das raízes. Teorema de Bolzano. Método da Bisseção, 
Método de Newton-Raphson e Método Iterativo Geral. Aplicações práticas. 

4. Interpolação Polinomial: Definição. Aproximação por interpolação polinomial. Erro. 
Interpolação de Newton-Gregory. Aplicações práticas. 

5. Séries: Fórmula de Taylor. Fórmula de McLaurin. Aplicações práticas: limites, derivadas e 
integrais. 

6. Regressão: Ajuste de curvas pelo critério dos Mínimos Quadrados. Regressão linear, 
polinomial, exponencial e potencial. Aplicações práticas. 

7. Integração Numérica: Fórmula dos Retângulos, Trapézios e Simpson de 1/3. Aplicações 
práticas. 

8. Métodos para equações diferenciais 
 
Metodologia: 
 
O conteúdo programático será assim desenvolvido: 

• Aulas expositivas e dialogadas: serão ministradas de forma a possibilitar a organização e 
síntese dos conhecimentos apresentados. 

• Leituras recomendadas: serão indicadas com a finalidade de proporcionar ao graduando 
oportunidades para (a) consulta de uma bibliografia específica relacionada com a disciplina 
e (b) desenvolvimento das suas capacidades de análise, síntese e crítica. 

• Tarefas orientadas: realizadas individualmente ou em pequenos grupos, devem estimular a 
participação ativa do graduando no processo de aprendizagem, proporcionando momentos 
para (a) apresentar e discutir assuntos relacionados à disciplina e (b) desenvolver sua 
capacidade crítica e argumentativa 

 
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. 
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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: 
 

• ZAMBONI, L. C.; MONEZI JR; O.; PAMBOUKIAN; S. V. D. Métodos Quantitativos e 
Computacionais. São Paulo: Páginas & Letras, 2009. 523 p. 

• BURDEN, R. L.; FAIRES, J.D. Análise Numérica. 1.ed. São Paulo: Cengage Learning, 
2008.721 p. 

• MATSUMOTO, ÉliaYathie. Matlab 6.5: Fundamentos de Programação. São Paulo: Érica, 
2002. 342 p. 

 

Bibliografia Complementar: 
 

• CLAUDIO, D. M.; MARINS, J. M. Cálculo Numérico Computacional: Teoria e Prática. 3. 
ed. São Paulo: Atlas, 2000. 464 p. 

• GARCIA, Alejandro L. Numerical Methodos for Physics. 2. ed. Upper Saddle River, N.J.: 
Prentice-Hall, 2000. 423 p. 

• GREENSPAN, D.; CASULLI, V. Numerical Analysis for Applied Mathematics, Science 
and Engineering. Redwood city: Addison-Wesley, 1988. 341 p. 

• HARMAN, T. L.; DABNEY, J. B.; RICHERT, N. J. Advanced Engineering Mathematics 
with Matlab. 2. ed. Brooks: Cole Publishing, 2000. 750 p. 

• SCHEID, Francis. Análise Numérica. 2. ed. Lisboa: McGraw-Hill, 2000. 617 p. 
 

 


