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1. OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Dotar o estudante de conhecimentos de cálculo diferencial e integral de funções de várias 

variáveis e de técnicas de resolução de equações diferenciais ordinárias de primeira ordem, 

ficando assim a dispor de um quadro teórico conceptual e de instrumentos de cálculo 

fundamentais à compreensão e desenvolvimento de aplicações de matemática à engenharia. 

Estimular a capacidade de generalização, abstração, argumentação lógica e espírito crítico do 

estudante. 

2. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1. Noções topológicas em IRn 

2. Funções de várias variáveis 

2.1. Funções escalares 

2.1.1. Curvas e superfícies de nível 

2.2. Funções vetoriais 

3. Limites e continuidade 

3.1. Limites e continuidade de funções escalares 

3.2. Limites e continuidade de funções vetoriais 

4. Cálculo diferencial 

4.1. Derivadas parciais e direcionais 

4.1.1. Derivadas parciais de primeira ordem 

4.1.2. Derivadas parciais de ordem superior 

4.1.3. Derivadas direcionais 
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4.2. Diferenciabilidade 

4.2.1. Diferenciabilidade e continuidade 

4.2.2. Plano tangente 

4.2.3. Diferencial total 

4.2.4. Diferenciabilidade de funções vectoriais 

4.2.5. Derivação de funções compostas 

4.2.6. Derivação de funções dadas na forma implícita 

5. Extremos de funções 

5.1. Pontos de estacionaridade e extremos locais 

5.2. Extremos globais e Teorema de Weierstrass 

5.3. Extremos condicionados e método dos multiplicadores de Lagrange 

6. Integrais múltiplos 

6.1. Integrais duplos 

6.1.1. Interpretação geométrica do integral duplo 

6.1.2. Cálculo do integral duplo 

6.1.3. Integrais duplos em coordenadas polares 

6.2. Integrais triplos 

6.2.1. Cálculo de integrais triplos 

6.2.2. Integrais triplos em coordenadas cilíndricas e esféricas 

7. Equações diferenciais de primeira ordem 

7.1. Definições e teoremas fundamentais 

7.2. Equações de variáveis separadas e separáveis 

7.3. Equações diferenciais homogéneas 

7.4. Equações diferenciais exatas e redutíveis a exatas 

7.5. Equações diferenciais lineares de primeira ordem 

7.6. Equações diferenciais linearizáveis (Bernoulli) 

7.7. Aplicações das equações diferenciais 
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3. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DA 

UC 

Tratando-se de uma UC de base do curso de Engenharia Topográfica, os seus objetivos são 

transversais aos cursos de engenharia. Os conteúdos programáticos propostos permitem que o 

estudante adquira as bases de cálculo diferencial e integral para funções de várias variáveis e de 

equações diferenciais de primeira ordem necessárias para a resolução de problemas concretos 

quer no âmbito de outras UC quer no seu futuro profissional, conforme referido em OBJETIVOS 

DE APRENDIZAGEM. No processo de aquisição de tais conteúdos são inevitavelmente 

desenvolvidas outras capacidades como o raciocínio, a abstração ou a capacidade de 

interpretação e compreensão, fundamentais na resolução de problemas. 

4. BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL 

Obrigatórios 

1. Azenha, A. e Jerónimo, M. A. (1995). Elementos de Cálculo Diferencial e Integral em  e 

, McGraw-Hill, Amadora. 

2. Breda, A. A., Costa, J. N. (1996). Cálculo com Funções de Várias Variáveis, McGraw-Hill, 

Lisboa. 

3. Costa, F. P. (2001). Equações Diferenciais Ordinárias, IST Press, Lisboa. 

4. Larson, R., Hostetler, R. P. e Eduards, B. H. (2006). Cálculo, Vol. 2, 8ª edição, McGraw-Hill, 

Interamericana. 

Recomendados 

1. Apostol, T. M. (1985). Calculus,  Vol. II,  Jonh Wiley & Sons, New York. 

2. Braun, M. (1993). Differential equations and their applications: na introduction to applied 

mathematics, 4th ed, Springer-Verlag, New York. 

3. Pires, G. E. (2014). Cálculo Diferencial e Integral em IR^n, 2ª edição, IST Press, Lisboa. 

4. Murteira, J. M. R. e Saraiva, P. M. D. M. (2010). Equações diferenciais ordinárias: 

introdução teórica, exercícios e aplicações, Edições Almedina, Coimbra. 

5. Krasnov, M. L., Kiseliov, A. I. e Makarenko, G. I. (1994). Problemas de Equações 

Diferenciais Ordinárias, McGraw-Hill, Portugal. 

6. Sarrico, C. (2009).  Cálculo Diferencial e Integral para funções de várias variáveis, Esfera dos 
Caos Editores, Lisboa. 
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5. METODOLOGIAS DE ENSINO (REGRAS DE AVALIAÇÃO) 

Metodologia: Lição expositiva e interativa: exposição teórica dos conteúdos intercalada com a 

resolução e discussão de exercícios e problemas propostos pelo professor. Nas aulas teórico-

práticas os alunos são incentivados à resolução de exercícios e problemas sob orientação do 

professor. 

Avaliação contínua: Duas provas escritas com mínimo de 5 valores em cada prova e classificação 

final (média aritmética) superior ou igual a 10 valores. 

Avaliação por exame: Época normal e época de recurso, com classificação final superior ou igual 

a 10 valores, para aprovação. 

Prova oral obrigatória para classificações superiores a 16 valores. As provas serão sem consulta, 

com interdição de calculadora e telemóveis. 

Nota: Considerando o período de incerteza resultante da situação pandémica da doença COVID-

19, caso algum momento de avaliação decorra à distância, serão realizadas provas orais para 

aferição da avaliação escrita. 

6. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS OBJETIVOS DA 

UNIDADE CURRICULAR 

A metodologia adotada consiste em expor os conceitos teóricos de forma rigorosa, objetiva e 

com lógica sequencial, visando dotar os alunos de conhecimentos que, posteriormente, são 

objeto de aplicação através da resolução detalhada de exercícios, sobretudo nas aulas teórico-

práticas. Não obstante a necessidade de alguma memorização (definições, por exemplo), não se 

fomenta a memorização de métodos ou fórmulas, razão pela qual nas provas de avaliação são 

distribuídos formulários bastante completos para consulta, sendo dada prevalência ao raciocínio 

e às capacidades referidas em OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM. 


