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Unidade Curricular:   Séries e Equações Diferenciais 
Ordinárias 
 

 
Professor(es):  
Cláudia Aline Azevedo dos Santos 
Mesquita 
 

 
Contato: caas.mesquita@unifesp.br 
 

 
Ano Letivo: 2020 
 

 
Semestre: 2º 

 
Carga horária total: 72 horas 
integralmente em ADEs 
 

Turmas: IA e IC 

Plataforma de acesso ao curso:  
Google Classroom -  
 
 

Objetivos (remoto):  
 
Geral: Introduzir os conceitos e principais resultados envolvidos no estudo das Equações 
Diferenciais Ordinárias (EDOs), de maneira a também tornar o aluno capaz de identificar, 
modelar e resolver problemas práticos provindos de outras áreas da ciência (física, biologia, 
economia entre outros), utilizando este tipo de equação.  Familiarizar o aluno com os 
conceitos de sequência e séries numéricas.  
 
Específico: Ao final da unidade curricular os alunos devem estar aptos a analisar e 
resolver problemas clássicos que envolvam EDOs, sequências e séries.  

  Carga horária total em ADE: 72h  
 

Metodologia de Ensino Utilizada:  
 
Neste curso teremos atividades síncronas ( discussão do conteúdo, resolução de exercícios, 
plantão de dúvidas) e assíncronas (Disponibilização da aula gravada, leitura das notas de 
aula, leitura complementar das referências indicadas, atividades avaliativas).  
Usaremos a plataforma google classroom  para postagem de materiais e comunicação geral. 
Além disso, faremos uso de aplicativo whatsapp para fóruns e comunicação mais rápida por 
meio de grupos. 
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De forma assíncrona o aluno deverá acompanhar os materiais que serão postados 
semanalmente (inclusive as listas de exercícios), além de fazer entregas das atividades. 
Tais entregas serão também indicativos de participação satisfatória nas atividades do curso.  
 
As aulas síncronas serão gravadas e poderão também ser acompanhadas de forma 
assíncrona. Os atendimentos de dúvidas extras, feitos fora do horário de aula, não 
necessariamente serão gravados. 
 
 

 
Metodologia de Avaliação e registro de frequência 
 
Os(as) estudantes serão avaliados continuamente por meio de atividades assíncronas, 
que poderão ser realizadas diretamente na plataforma ou de forma manuscrita, a critério do 
docente. Neste último caso, a atividade deverá ser digitalizada em um único arquivo pdf e 
submetida na plataforma, e deverá constar o nome completo do(a) estudante, número do 
RA e turma. A forma e data de entrega de cada atividade será definida pelo docente no 
momento de sua disponibilização na plataforma.  
 
A frequência do(a) estudante será contabilizada por meio da entrega de cada uma das 
atividades assíncronas. Caso o(a) estudante enfrente qualquer tipo de problema que 
acarrete a não entrega da atividade no prazo estipulado, ele(a) deverá entrar em contato 
com o docente com a maior brevidade possível, para verificar a possibilidade de entrega da 
atividade em questão após o prazo estabelecido, a critério do docente. Cada atividade valerá 
de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, e, ao término do semestre, será computada a média das 
notas das atividades, da seguinte forma: 
 

M = 0.4*MA + 0.6*MAG, 
 
em que MA denota a média aritmética das Atividades 1, 2, 3, 4 e  5, e MAG denota a média 
aritmética das Atividades Gerais 1, 2 e 3 (descritas na tabela referente ao cronograma).  
 
Caso o(a) estudante entregue pelo menos  75% das atividades, seu rendimento será 
calculado da seguinte forma: 

 Se M >= 60 (sessenta), o(a) estudante atingirá o conceito “Cumprido”. 

 Se M < 60 (sessenta), o(a) estudante atingirá o conceito “Não Cumprido”. 
Caso contrário, o(a) estudante atingirá o conceito “Não Cumprido”. 
 
IMPORTANTE: As atividades individuais nas quais houverem Em caso de cópia 
(integral ou de parte) de alguma atividade de cunho individual, todos(as) os(as) estudantes 
envolvidos(as) ficarão atribuídos(as) com nota zero na respectiva atividade. Em caso de 
reincidência, todos(as) os(as) estudantes envolvidos(as) ficarão atribuídos(as) com o 
conceito “Não Cumprido” na UC. 
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Bibliografia básica e complementar para uso remoto: 

 

1- BOYCE, W. e DIPRIMA, R. Equações Diferenciais Elementares e problemas de 
valores de contorno.  10a ed. Rio de Janeiro: LTC, 2017 (e-book)   
Recurso online em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-216-
2833-0/cfi/6/10!/4/2@0:0 
 

2- ZILL, D. G. Equações diferenciais: com aplicações em modelagem.  Tradução da 
10ªed. Cengage Learning, 2016. (ebook) 
Recurso online em 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522124022/cfi/2!/4/4@0.
00:53.2 
 

3- STEWART, J. Cálculo. v.2. 8a ed. São Paulo: Cengage Learning, 
2017.(ebook) 
Recurso online em 
https://biblioteca.unifesp.br/biblioteca_s/php/login_usu.php?flag=minhabiblioteca_r

edirect.php 
 

Complementar:  
 
 

1- BRANNAN, J. e BOYCE, W.  Equações Diferenciais uma introdução a Métodos 
modernos e suas aplicações.  Rio de Janeiro: LTC, 2013 (e-book)     
Recurso online em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-216-
2337-3/cfi/4!/4/4@0.00:48.2 

 

2- GUIDORIZZI, H. L. Um curso de cálculo. v. 4. 6ª Ed. Rio De Janeiro: LTC, 2019. (ebook)  

Recurso online em:  

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788521635932/cfi/6/2!/4/2/2@0:43.0  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conteúdo Programático e Cronograma: Este conteúdo poderá ser reorganizado de acordo 
com o andamento do curso. 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-216-2833-0/cfi/6/10!/4/2@0:0
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-216-2833-0/cfi/6/10!/4/2@0:0
https://biblioteca.unifesp.br/biblioteca_s/php/login_usu.php?flag=minhabiblioteca_redirect.php
https://biblioteca.unifesp.br/biblioteca_s/php/login_usu.php?flag=minhabiblioteca_redirect.php
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