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OBJETIVO GERAL DO CURSO:
O Curso de Engenharia Sanitária do Centro de Educação Superior do Alto Vale do Itajaí 
UDESC/ Ibirama, objetiva formar profissionais da engenharia habilitados à preservação, ao controle, à 
avaliação, à medida e à limitação das influências negativas das atividades humanas sobre o meio ambiente, 
de modo a atender as necessidades de proteção e utilização dos recursos naturais de forma sustentável, 
aliando novas metodologias e tecnologias na exploração, uso e tratamento da ág
saneamento, que envolvem sistemas de abastecimento de água, sistemas de esgotamento sanitário, sistemas 
de limpeza urbana, bem como no desenvolvimento de políticas e ações no meio ambiente que busquem o 
monitoramento, o controle, a recuperação e a preservação da qualidade ambiental e da saúde pública.
 

EMENTA: 
Integral definida. Funções de várias variáveis. Integrais múltiplas. Sucessões e séries.

 
OBJETIVO GERAL DA DISCIPLINA

Proporcionar ao aluno noções sobre aplicações de 
diferencial e integral para função de várias variáveis. Discutir também os conceitos de sequências e séries.

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS/DISCIPLINA:

- Revisar conceitos de derivação e integração;
- Apresentar a integral definida e suas aplicações;
- Estudar funções de várias variáveis, discutindo conceitos como limites, con
- Apresentar aplicações das funções de várias variáveis;
- Discutir e resolver problemas de máximos e
- Apresentar as integrais múltiplas e suas aplicações;
- Apresentar definições de sequências e séries e suas aplicações

 
CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES:

Nº Data Horário H.A
01 21/02 17:00 – 17:50 0
02 22/02 13:30 – 16:10 0
03 28/02 17:00 – 17:50 0
04 01/03 13:30 – 16:10 0
05 07/03 17:00 – 17:50 0

Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC 
Centro de Educação Superior do Alto Vale do Itajaí – CEAVI

Departamento de Engenharia Sanitária – DESA
PLANO DE ENSINO 
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horas/aula TEORIA: 72 h PRÁTICA: 0 h
BACHARELADO EM ENGENHARIA SANITÁRIA 

PRÉ-REQUISITOS: 
OBJETIVO GERAL DO CURSO: 

O Curso de Engenharia Sanitária do Centro de Educação Superior do Alto Vale do Itajaí 
UDESC/ Ibirama, objetiva formar profissionais da engenharia habilitados à preservação, ao controle, à 

ão das influências negativas das atividades humanas sobre o meio ambiente, 
de modo a atender as necessidades de proteção e utilização dos recursos naturais de forma sustentável, 
aliando novas metodologias e tecnologias na exploração, uso e tratamento da água, nos projetos de obras de 
saneamento, que envolvem sistemas de abastecimento de água, sistemas de esgotamento sanitário, sistemas 
de limpeza urbana, bem como no desenvolvimento de políticas e ações no meio ambiente que busquem o 

e, a recuperação e a preservação da qualidade ambiental e da saúde pública.

Integral definida. Funções de várias variáveis. Integrais múltiplas. Sucessões e séries.
OBJETIVO GERAL DA DISCIPLINA 

ao aluno noções sobre aplicações de integral definida, bem como apresentar o cálculo 
diferencial e integral para função de várias variáveis. Discutir também os conceitos de sequências e séries.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS/DISCIPLINA: 
itos de derivação e integração; 

ral definida e suas aplicações; 
Estudar funções de várias variáveis, discutindo conceitos como limites, continuidade e derivadas parciais;

as funções de várias variáveis; 
Discutir e resolver problemas de máximos e mínimos para várias variáveis; 

is múltiplas e suas aplicações; 
Apresentar definições de sequências e séries e suas aplicações. 

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES: 
H.A Conteúdo 
01 - Apresentação do plano de ensino e conteúdo programático.

- Revisão de derivadas e integrais indefinidas.
03 - Revisão de derivadas e integrais indefinidas.

- Integral definida. 
01 - Integral definida. 
03 - Cálculo de área de figuras planas. 
01 - Volume de sólidos de revolução. 

UDESC  
CEAVI 

DESA 

24CDI2 
jonathan.muller@udesc.br 
: 0 h 

REQUISITOS: CDI I 

O Curso de Engenharia Sanitária do Centro de Educação Superior do Alto Vale do Itajaí – CEAVI, da 
UDESC/ Ibirama, objetiva formar profissionais da engenharia habilitados à preservação, ao controle, à 

ão das influências negativas das atividades humanas sobre o meio ambiente, 
de modo a atender as necessidades de proteção e utilização dos recursos naturais de forma sustentável, 

ua, nos projetos de obras de 
saneamento, que envolvem sistemas de abastecimento de água, sistemas de esgotamento sanitário, sistemas 
de limpeza urbana, bem como no desenvolvimento de políticas e ações no meio ambiente que busquem o 

e, a recuperação e a preservação da qualidade ambiental e da saúde pública. 

Integral definida. Funções de várias variáveis. Integrais múltiplas. Sucessões e séries. 

integral definida, bem como apresentar o cálculo 
diferencial e integral para função de várias variáveis. Discutir também os conceitos de sequências e séries. 

tinuidade e derivadas parciais; 

ensino e conteúdo programático. 
Revisão de derivadas e integrais indefinidas. 
Revisão de derivadas e integrais indefinidas. 



Nº Data Horário H.A Conteúdo 
06 08/03 13:30 – 16:10 03 - Comprimento de uma curva. 

- Área de uma superfície de revolução. 
07 14/03 17:00 – 17:50 01 - Resolução de exercícios: integrais definidas. 

08 15/03 13:30 – 16:10 03 
- Prova 1 (P1): individual, sem consulta, com uso de calculadora, 
abordando o conteúdo estudado sobre integrais definidas. A 
avaliação será composta de questões de cálculo e questões 
descritivas. 

09 21/03 17:00 – 17:50 01 - Funções de várias variáveis: definição, domínio, imagem 
10 22/03 13:30 – 16:10 03 - Gráfico, projeções e curvas de nível 
11 28/03 17:00 – 17:50 01 - Derivadas parciais: definição, derivadas parciais de ordem superior 
--- 29/03 ---------------- --- FERIADO – SEMANA SANTA - Reposta por meio do Trabalho 1 (online). 
12 04/04 17:00 – 17:50 01 - Derivadas parciais: definição, derivadas parciais de ordem superior 
13 05/04 13:30 – 16:10 03 - Derivadas parciais: definição, derivadas parciais de ordem superior 

- Incrementos e diferenciais 
14 11/04 17:00 – 17:50 01 - Resolução de exercícios. 
15 12/04 13:30 – 16:10 03 - Regra da cadeia. 

- Máximos e mínimos para funções de duas variáveis. 
16 18/04 17:00 – 17:50 01 - Resolução de exercícios: funções de várias variáveis. 

17 19/04 13:30 – 16:10 03 
- Prova 2 (P2): individual, sem consulta, com uso de calculadora, 
abordando o conteúdo estudado sobrefunções de várias variáveis. A 
avaliação será composta de questões de cálculo e questões 
descritivas. 

18 25/04 17:00 – 17:50 01 - Integral dupla: definição ecálculo. 
19 26/04 13:30 – 16:10 03 - Integral dupla: interpretação geométrica e mudança de ordem de 

integração. 
20 02/05 17:00 – 17:50 01 - Cálculo de áreas usando integral dupla. 
21 03/05 13:30 – 16:10 03 - Cálculo de áreas usando integral dupla. 
22 09/05 17:00 – 17:50 01 - Resolução de exercícios: integrais duplas. 
23 10/05 13:30 – 16:10 03 - Integral dupla em coordenadas polares. 
24 16/05 17:00 – 17:50 01 - Integral tripla em coordenadas cilíndricas. 
25 17/05 13:30 – 16:10 03 - Integral tripla em coordenadas esféricas. 
26 23/05 17:00 – 17:50 01 - Resolução de exercícios: integrais múltiplas. 

27 24/05 13:30 – 16:10 03 

- Entrega do Trabalho 1 (T1): Integrais múltiplas (reposição da 
aula 29). 
- Prova 3 (P3): individual, sem consulta, com uso de calculadora, 
abordando o conteúdo estudado sobreintegrais múltiplas. A 
avaliação será composta de questões de cálculo e questões 
descritivas. 

28 30/05 17:00 – 17:50 01 - Sequências Infinitas: definição, limite de uma sequência, sequência 
convergente. 

29 31/05 ------------------ 02 FERIADO – CORPUS CHRISTI 
30 06/06 17:00 – 17:50 01 - Sequências Infinitas: definição, limite de uma sequência, sequência 

convergente. 
31 07/06 13:30 – 16:10 03 - Séries Infinitas: definição, convergência, séries especiais: 

constante, alternada, geométrica, série harmônica e série em P. 
32 13/06 17:00 – 17:50 01 - Resolução de exercícios: Séries. 
33 14/06 13:30 – 16:10 03 - Testes de convergência a partir dos critérios: termo geral, 

comparação, comparação com limite. 
34 20/06 17:00 – 17:50 01 - Resolução de exercícios: séries e testes de convergência. 
35 21/06 13:30 – 16:10 03 

- Testes de Convergência a partir dos critérios: Razão, Raiz, 
Integral. 
- Aplicações de séries. 

36 27/06 17:00 – 17:50 01 - Resolução de exercícios: séries e testes de convergência. 



Nº Data Horário H.A Conteúdo 
37 28/06 13:30 – 16:10 03 

- Prova 4 (P4): individual, sem consulta, com uso de calculadora, 
abordando o conteúdo estudado sobresucessões e séries. A avaliação 
será composta de questões de cálculo e questões descritivas. 

Somatório das horas-aula 72 ---------------------------------------------------------------------------------- 
05/07 7:30 – 9:10 ---- - Exame Final. 

OBS: As datas e os respectivos conteúdos poderão ser alterados quando houver necessidade.  
METODOLOGIA PROPOSTA: 

- Aulas expositivas e dialogadas com auxílio da lousa e softwares relacionados ao conteúdo proposto; 
- Análise e resolução de exemplos ilustrativos relacionados ao conteúdo em questão e interpretação do 
resultado obtido. 
- Acompanhamento no desenvolvimento de exercícios propostos, buscando auxiliar em possíveis dúvidas. 
- Correção de exercícios em sala, quando necessário. 
- Avaliações individuais e sem consulta. 
 

AVALIAÇÃO: 
- Prova 1 (P1) – 23% 
- Prova 2 (P2) – 23% 
- Prova 3 (P3) – 23% 
- Prova 4 (P4) – 23% 
- Trabalho 1 (T1) – 8% 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
GONÇALVES, M. B.; FLEMMING, D. M..Cálculo A: funções, limite, derivação e integração. 6.ed. 
rev., e ampl. São Paulo: Prentice Hall do Brasil, 2007. [Nº Chamada: 515 F599c] 
 GONÇALVES, M. B.; FLEMMING, D. M..Cálculo B: funções de várias variáveis, integraismúltiplas, 
integrais curvilíneas e de superfície. 2. ed. rev. e ampl. São Paulo: Pearson Prentice Hall,2007. [Nº 
Chamada: 515 G635c] 
 ANTON, H.; BIVENS, I.; DAVIS, S. P..Cálculo. Vol I e II. 8. ed. São Paulo: Artmed, 2007.[Número de 
Chamada: 515 A634c] 
 STEWART, James. Cálculo. São Paulo: Cengage Learning, 2009. 2 v.[Número de chamada: 515 S849c] 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ÁVILA, G. S. S. Cálculo: funções de uma variável. Vol. 2 e 3.. 7. ed. Rio de Janeiro: LivrosTécnicos e 
Científicos, 2004. [Número de Chamada: 515.33 A958c] 
 GUIDORIZZI, H. L..Um Curso de Cálculo. 5. ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 
c2002.[Número de Chamada: 515 G948c] 
 LEITHOLD, L. O Cálculo com geometria analítica. 3. ed. Vol. I e II. São Paulo: Harbra, c1994.[Número 
de chamada: 515.15 L533c] 
 MUNEM, Mustafa A; FOULIS, David J. Cálculo. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos,c1982. 2 
v. [Número de chamada: 515 m965c] 
 SIMMONS, G. F..Cálculo com geometria analítica. Vol I e II. São Paulo: Pearson Makron Books,1987. 
[Número de Chamada: 515.15 S592c] 
 WEIR, Maurice D; HASS, Joel; GIORDANO, Frank R; THOMAS, George Brinton; ASANO,Claudio 
Hirofume. Cálculo: George B. Thomas. 11. ed. São Paulo: Pearson Addison Wesley, 2009.[Número de 
chamada: 515 W425c 11.ed] 

 
 

Fórmula para o cálculo da média final (MF):           08,0123,0423,0323,0223,01  TPPPPMF  


