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EMENTA

Funções de várias variáveis. Limites e continuidade de funções de mais de uma Variável. Derivadas
parciais e direcionais. Máximos e mínimos. Multiplicadores de Lagrange, Integrais múltiplas.
Mudança de Variáveis e Integrais Múltiplas. Aplicações.
OBJETIVO (S) DO COMPONENTE

Desenvolver conceitos e técnicas do cálculo diferencial e integral para funções reais de várias
variáveis, generalizando idéias do cálculo diferencial e integral de funções de uma variável.
Resolução de problemas aplicados utilizando os conceitos de derivada e de integral de funções
reais de várias variáveis.
METODOLOGIA

Atividades realizadas a critério do professor, respeitando o regimento da UFPE,
como por exemplo: aulas expositivas e de resolução de exercícios, realização de
seminários, aulas práticas em laboratórios computacionais, com utilização de
softwares de computação algébrica, etc.
AVALIAÇÃO

A critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo:
provas escritas ou trabalhos de pesquisa, seminários de avaliação, participação,
freqüência, etc.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Funções de duas ou mais variáveis: definição, exemplos, limites e continuidade de
funções várias variáveis, derivadas parciais, derivada direcional, plano tangente e
reta normal, gradiente, curvas de nível, regra da cadeia para derivadas parciais,
diferencial total, máximo e mínimo de uma função de duas variáveis independentes,
derivadas de ordem superior, máximo e mínimo de uma função de várias variáveis
independentes, multiplicadores de Lagrange, diferencial exata, derivadas de
integrais, aplicações. Integrais múltiplas: integrais duplas sobre um retângulo,
integrais duplas sobre uma região mais geral, integrais duplas em coordenadas
polares, aplicações: massa e centro de massa, área de superfícies, integrais triplas,
integrais triplas em coordenadas cilíndricas e esféricas, mudança de variáveis e
integrais múltiplas, volumes, áreas de superfícies.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. J. STEWART, Cálculo, Vol. 2, Cengage Learning
2. Cálculo Infinitesimal – Vol. 2 – Editora Reverté, Spivak, Michael
3. Cálculo Diferencial e Integral de Funções de Várias Variáveis – Diomara Pinto –
Editora UFRJ

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1 Um Curso de Cálculo – Vol. 2, 3,4 – Hamilton Luiz Guidorizzi – LTC
2 L. LEITHOLD, Cálculo com geometria analítica Vol. 2, Harper & Row do Brasil,
1982
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