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Objetivos da disciplina
       Ao final da disciplina, o aluno deverá ser capaz de:
 - Entender o conceito de integral múltipla e conhecer suas aplicações no cálculo de áreas,
volumes, massas e centro de massas;
 - Aplicar mudança de variáveis em integrais múltiplas. Usar coordenadas polares, cilíndricas e
esféricas no cálculo de integrais múltiplas. Calcular integrais múltiplas sobre regiões gerais;
 - Identificar funções vetoriais;
 - Parametrizar curvas e superfícies;
 - Entender o conceito de integral de linha e conhecer suas aplicações no cálculo de
comprimento de curvas e trabalho ao longo de curvas;
 - Entender o conceito de integral de superfície e conhecer suas aplicações no cálculo de área de
superfícies e fluxo de campos vetoriais;
 - Conhecer e saber aplicar os teoremas de Green, Gauss e Stokes.

Ementa
Integrais Múltiplas. Integral de linha. Integrais de superfície.

Conteúdo programático

1. Integrais Múltiplas:

(1.1) Definição e propriedades de integrais duplas e triplas.

(1.2) Integrais iteradas. 

(1.3) Cálculo de integrais sobre regiões gerais. 

(1.4) Mudança de variáveis. 

(1.5) Coordenadas polares, cilíndricas e esféricas no cálculo de integrais múltiplas.



(1.6) Aplicações no cálculo de áreas, volumes, massas e centro de massas.

2. Integral de linha:

(2.1) Parametrização de curvas.

(2.2) Integrais de linha de campos escalares.

(2.3) Comprimento de curvas, cálculo de massas e centro de massas.

(2.4) Integrais de linha de campos vetoriais.

(2.5) Trabalho ao longo de curvas. 

(2.6) Campos conservativos.

(2.7) Função potencial.

(2.8) Rotacional.

(2.9) Teorema fundamental das integrais de linha.

(2.10) Teorema de Green.

3. Integrais de superfície:

(3.1) Parametrização de superfícies.

(3.2) Integrais de superfície de campos escalares.

(3.3) Cálculo de área de superfícies, massas e centro de massas.

(3.4) Integrais de superfície de campos vetoriais.

(3.5) Fluxo de campos vetoriais.

(3.6) Divergente.

(3.7) Teorema da divergência de Gauss.

(3.8) Teorema de Stokes.

Metodologia

Procedimentos: Aulas de dúvidas (às quartas-feiras das 15h10 às 16h00, via webconferência). Videoaulas (disponibilizadas para os alunos,
no Moodle, às segundas-feiras). Listas de exercícios. 
Recursos: Plataforma Moodle (moodle.ufsc.br). Plataformas Google Meet e Zoom. Videoaulas. Textos. Slides.

Avaliação
A avaliação será desenvolvida através de duas provas, P1 e P2, e treze questionários Q1,…,Q13. Será atribuída uma nota entre zero e dez
para cada avaliação P1, P2, Q1,…,Q13. A nota final M será calculada da seguinte maneira:
  

,
onde
                       

.
As  provas  P1  e P2  serão  disponibilizadas  na  plataforma  Moodle  às  quartas-feiras  da  semana  em que  estiverem  planejadas  e  os
estudantes deverão entregá-las resolvidas até às 23h59min da sexta-feira da semana de sua aplicação.
Os questionários Q1,…,Q13 serão disponibilizados semanalmente no Moodle (exceto em semanas de aplicação de prova)  às quintas-
feiras e os estudantes deverão entregá-los resolvidos até às 23h59min da sexta-feira.

   Será  considerado  aprovado  o  aluno  que  tiver,  além  de  frequência  suficiente,  média  M  maior  ou  igual  a  6,0.  As  provas  serão
disponibilizadas aos estudantes pela plataforma Moodle.



Recuperação

O aluno com frequência suficiente, e com média das avaliações entre 3,0 e 5,5, terá direito a uma nova avaliação, no final do semestre,
abordando todo o conteúdo programático. A nota final desse aluno será calculada através da média aritmética entre a média das avaliações
anteriores e a nota da nova avaliação. Será considerado aprovado o aluno que tiver a nota final maior ou igual a 6,0. A prova de Recuperação
será disponibilizada aos estudantes pela plataforma Moodle na terça-feira da semana em que está planejada e os estudantes deverão entregá-la
resolvida até 23h59min da quinta-feira da semana de sua aplicação.

Matriz Instrucional

Tópico
Carga

Horária
Conteúdo

Recursos
didáticos

Atividades e estratégias de
interação

(síncrona/assíncrona)

Avaliação (A) e
Frequência (F)

Integrais 
Múltiplas

6 semanas

24 h/a
(1.1), (1.2), (1.3), 
(1.4), (1.5) e (1.6)

Videoaulas Assíncronas         (F)

Atendimentos 
semanais

Síncronos          --

Questionários 
semanais

Assíncronos     (A) e (F)

Prova 1
7ª semana

  4 h/a                --       Aula de exercícios Síncrona          --

Prova (via Moodle) Assíncrona     (A) e (F)

Integral de 
Linha

4 semanas

 16 h/a (2.1),  (2.2),  (2.3),
(2.4),  (2.5),  (2.6),
(2.7),  (2.8),  (2.9)  e
(2.10)

Videoaulas Assíncronas         (F)

Atendimentos
semanais

Síncronos          --

Questionários
semanais

Assíncronos    (A) e (F)

Integral de
Superfície

3 semanas

 12 h/a (3.1),  (3.2),  (3.3),
(3.4), (3.5), (3.6), (3.7)
e (3.8)

Videoaulas Assíncronas         (F)

Atendimentos
semanais

Síncronos          --

Questionários
semanais

Assíncronos    (A) e (F)

Prova 2
15ª semana

  4 h/a                 -- Aula de exercícios Síncrona          --

Prova (via Moodle) Assíncrona    (A) e (F)

REC
16ª semana

  4 h/a                 -- Aula de exercícios Síncrona          --

Prova (via Moodle) Assíncrona

OBS: Caso necessário, esse cronograma pode sofrer pequenas alterações que serão informadas ao respectivo 
colegiado.

OBS: Há duas semanas de aulas já dadas em Março.



Frequência

A frequência do estudante será contabilizada do seguinte modo:
• o acesso a cada videoaula contará um ponto de frequência;
• a entrega de cada prova (P1 e P2) nas datas especificadas na matriz instrucional contará dois pontos de frequência;
• a realização de cada questionário (Q1, Q2, … , Q13)  nas datas especificadas na matriz instrucional contará um ponto de 

frequência.
A frequência do estudante será considerada suficiente (FS) caso obtenha pelo menos 75% do total de pontos de frequência acima 
descritos. Caso contrário, sua frequência será considerada insuficiente (FI).
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