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Objetivos da disciplina: 
Ao término do curso de Cálculo IV, o estudante deverá estar familiarizado com conceitos que o permitirão: 

- Compreender e esboçar gráficos com os sistemas de coordenadas cartesianas, cilíndricas e esféricas;  
- Calcular integrais duplas e triplas em coordenadas cartesianas;  
- Calcular integrais triplas em coordenadas cilíndricas e esféricas;  
- Aplicar as noções relacionadas às integrais múltiplas;  
- Compreender as noções relacionadas ao teorema de mudança de variáveis em integração múltipla;  
- Compreender as noções relacionadas aos conceitos de campos escalares e vetoriais, divergente e rotacional;  
- Calcular integrais de linha de campos escalares e vetoriais;  
- Compreender as noções relacionadas ao Teorema de Green;  
- Compreender as noções relacionadas aos campos conservativos;  
- Calcular integrais de superfície;  
- Compreender as noções de fluxo de um campo vetorial;  
- Compreender as noções relacionadas ao Teorema de Gauss (ou da divergência);  
- Compreender as noções relacionadas ao Teorema de Stokes. 

 

Ementa: Integrais múltiplas. Integrais de linha. Teorema de Green. Integrais de superfície. Teorema de Gauss. Teorema de Stokes. 
 

Metodologia: Os conteúdos serão disponibilizados na forma de videoaulas com a explicação do conteúdo e exemplos que ficarão 
disponibilizadas através do ambiente Moodle. Realizaremos encontros síncronos semanais para tirar dúvidas e resolver exercícios, sendo que 
estes encontros também ficarão gravados e disponibilizados aos estudantes. Os estudantes serão estimulados a utilizar o fórum do Moodle para 
discutir sobre o assunto e tirar dúvidas entre si, com a moderação do professor. Serão disponibilizadas listas de exercícios que servirão de 
preparo para as avaliações. 
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Recursos Didáticos: Videoaulas, notas de aulas, listas de exercícios, fórum de debates, testes e provas através das ferramentas Fórum, Quiz e 
Lição da plataforma moodle.ufsc.br. 

 

Conteúdo Programático: 
1. Cálculo vetorial 
    1.1 Campos escalares e vetoriais.  

1.2 Derivadas de campos vetoriais 
1.3 Divergente e rotacional. 

2. Integrais múltiplas  
2.1 Coordenadas cartesianas, cilíndricas e esféricas 
2.2 Cálculo e aplicações das integrais duplas e triplas.  
2.3 Teorema de Fubini 
2.4 Integrais triplas em coordenadas cilíndricas e esféricas. 
2.5 Teorema de mudança de variáveis em integração múltipla  

2. Integral de linha 
3.1 Integral de linha de campos escalares e vetoriais.  
3.2 Campos conservativos: função potencial, 
3.3Teorema de Green 
3.4 Independência de caminhos 

4. Integrais de Superfícies 
4.1 Superfícies 
4.2 Área de uma superfície 
4.3 Integrais de superfície 
4.4 Fluxo de um campo vetorial. 
4.5 Teorema de Gauss (ou da divergência)  
4.6 Teorema de Stokes 

 



Avaliação e frequência  
- Serão realizados 7 testes para aferição de frequência assíncrona (FA para cada um destes testes serão atribuídas notas de 0 à 10 e renderão 

uma média 𝑇 (Obs.: Cada teste ficará disponível por, pelo menos, 4 dias durante a respectiva semana) 

- Serão realizadas 3 provas (semanas 5, 10 e 15), para as quais serão atribuídas as notas 𝑃1, 𝑃2 e 𝑃3, com atribuição de notas de 0 à 10. 

- A média 𝑀 será calculada na forma 

𝑀 =
𝑇 + 𝑃1 + 𝑃2 + 𝑃3

4
 

- Se 𝑀 ≥ 6,0, o estudante estará APROVADO e 𝑀 será a sua média semestral. 

- Se 3,0 ≤ 𝑀 ≤ 5,5, o estudante NÃO ESTARÁ APROVADO, mas terá direito a fazer uma prova de recuperação. 

- Se 𝑀 < 3,0, esta será a média semestral e o estudante será considerado REPROVADO. 

Recuperação 
O estudante com frequência suficiente e média 𝑀 entre 3,0 e 5,5 terá direito a uma prova de recuperação R, abordando todo o conteúdo 

programático. A média final da disciplina será a média aritmética entre 𝑀 e 𝑅, ou seja 

𝑀𝐹 =
(𝑀 +𝑅)
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O estudante estará APROVADO se 𝑀𝐹 ≥ 6,0. 

Frequência Síncrona (FS) e Frequência Assíncrona (FA): 

- As frequências assíncronas dos estudantes serão computadas pela realização (ou não realização) dos 7 testes, e as frequências síncronas dos 
estudantes serão computadas pela participação (ou não participação) dos 30 encontros síncronos semanais, conforme segue: 

 

FA = (Nro de testes realizados / 7) x 100    e     FS = (Nro de presenças nos encontros / 30) x 100 

- Os estudantes com presença 𝐹𝐴 < 75% ou 𝐹𝑆 < 25% serão REPROVADOS por frequência insuficiente (FI), para todas as situações, 

independente da aprovação por média ou média final. 
Obs.: A 16ª semana é facultativa no cálculo da frequência por se tratar da semana de Recuperação. 

 

Obs.: Caso seja necessário configurar VPN da UFSC para acessar as bibliografias, siga as instruções em: 

https://servicosti.sistemas.ufsc.br/publico/detalhes.xhtml?servico=112 
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Cronograma – Matriz Instrucional – Calendário excepcional 

Semana Tópico 
CH 

(h/a) 
Conteúdo 

Atividades 
(síncr/assíncrona) 

Avaliação e frequência 
(FS/FA) 

1 1. Cálculo 
vetorial 

4,5 1.1 Campos escalares e vetoriais.  
1.2 Derivadas de campos vetoriais 

2 videoaulas assíncronas 
e 2 encontros síncrono. 

Atribuição de FS 

2 1. Cálculo 
vetorial 

4,5 1.3 Divergente e rotacional. 2 videoaulas assíncronas 
e 2 encontros síncronos. 

Teste T1 para avaliação e 
atribuição de 𝐹𝐴. 

3 2. Integrais 
múltiplas 

4,5 2.1 Coordenadas cartesianas, cilíndricas e esféricas 2 videoaulas assíncronas 
e 2 encontros síncronos. 

Atribuição de FS 
 

4 2. Integrais 
múltiplas 
 

4,5 2.2 Cálculo e aplicações das integrais duplas e 
triplas.  
2.3 Teorema de Fubini 
 

2 videoaulas assíncronas 
e 2 encontros síncronos 

Teste T2 para avaliação e 
atribuição de 𝐹𝐴. 
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5 2. Integrais 
múltiplas 
  

4,5 2.4 Integrais triplas em coordenadas cilíndricas e 
esféricas. 
2.5 Teorema de mudança de variáveis em integração 
múltipla 

2 videoaulas assíncronas 
e 2 encontros síncronos. 

Atribuição de FS 
Realização da Prova 𝑷𝟏 

6 3.  Integral 
de linha 
 

4,5  
3.1 Integral de linha de campos escalares e vetoriais. 
 

2 videoaulas assíncronas 
e 2 encontros síncronos. 

Teste T3 para avaliação e 
atribuição de 𝐹𝐴. 

7 3. Integral de 
linha 

4,5  3.2 Campos conservativos: função potencial, 
  

2 videoaulas assíncronas 
e 2 encontros síncronos 

Atribuição de FS 

 

8 3. Integral de 
linha 

4,5 3.3Teorema de Green 
 

2 videoaulas assíncronas 
e 2 encontros síncronos. 

Teste T4 para avaliação e 
atribuição de 𝐹𝐴. 

9 3. Integral de 
linha 

4,5 3.4 Independência de caminhos 
 

2 videoaulas assíncronas 
e 2 encontros síncrono. 

Teste T5 para avaliação e 
atribuição de 𝐹𝐴. 

10 3. Integral de 
linha 

4,5 Exemplos diversos dos temas, sessão dúvidas 
 

2 videoaulas assíncronas 
e 2 encontros síncronos. 

Atribuição de FS 
Realização da Prova 𝑷𝟐 

11 4. Integrais 

de 

Superfícies 

4,5 4.1 Superfícies 

 

2 videoaulas assíncronas 
e 2 encontros síncronos. 

Atribuição de FS 

  

12 4. Integrais 

de 

Superfícies 

4,5 4.2 Área de uma superfície 
4.3 Integrais de superfície 

 

2 videoaulas assíncronas 
e 2 encontros síncronos. 

Teste T6 para avaliação e 
atribuição de 𝐹𝐴. 

 

13 4. Integrais 

de 

Superfícies 

4,5 4.4 Fluxo de um campo vetorial. 

 

2 videoaulas assíncronas 
e 2 encontros síncronos. 

Atribuição de FS 

 

14 4. Integrais 

de 

Superfícies 

4,5 4.5 Teorema de Gauss (ou da divergência) 

 

2 videoaulas assíncronas 
e 2 encontros síncronos. 

Teste T7 para avaliação e 
atribuição de 𝐹𝐴. 

15 4. Integrais 

de 

4,5 4.6 Teorema de Stokes 

 

2 videoaulas assíncronas 
e 2 encontros síncronos. 

Atribuição de FS 
Realização da Prova P3 



Superfícies  

16 Recuperação 4,5 Todo o conteúdo. 1 encontro síncrono. Realização da Prova R 

TOTAL 72 Toda a ementa da disciplina. 30 videoaulas e  
31 encontros síncronos. 

Atribuição da média 𝑀𝐹 

Frequências 𝐹𝐴 e 𝐹𝑆. 

Observações: 
- Caso necessário, este cronograma pode sofrer alterações conforme o andamento das atividades. 

 


